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1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
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Desa. Maria de Fatima de Melo Loureiro
Dra. Maria do Socorro Loureiro de Oliveira Maia - Secretária

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(Reuniões às quartas-feiras com início às 08h30min)
Des. Jucid Peixoto do Amaral
Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes - Presidente
Desa.Lira Ramos de Oliveira
Des. Sérgio Luiz Arruda Parente
Dr. Bruno Pinheiro Jucá - Secretário

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
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Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra
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ÓRGÃO ESPECIAL
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1ª CÂMARA CRIMINAL
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com início às 08h30min)
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Desa. Vera Lúcia Correia Lima - Presidente
Des. Emanuel Leite Albuquerque
Des. Jucid Peixoto do Amaral
Des. Durval Aires Filho
Des. Francisco Darival Beserra Primo
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Des. Carlos Alberto Mendes Forte
Des. Francisco Gomes de Moura
Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes
Desa. Maria Gladys Lima Vieira
Des.Raimundo Nonato Silva Santos
Desa. Maria de Fatima de Melo Loureiro
Desa.Lira Ramos de Oliveira
Des. Heráclito Vieira de Sousa Neto
Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato
Des. Sérgio Luiz Arruda Parente
Dra. Sílvia Soares de Sá Nóbrega - Juiza Convocada
Dr. Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão- Secretário
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Des. Mário Parente Teófilo Neto - Presidente
Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães
Des. Francisco Carneiro Lima
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Dr. José Welligton de Oliveira Lobo - Secretário
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Desa. Francisca Adelineide Viana - Presidente
Des. Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos
Des. Antônio Pádua Silva
Dra. Ana Amélia Feitosa Oliveira - Secretária

3ª CÂMARA CRIMINAL
(Reuniões às terças-feiras com início às 08h30min)

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
(Reuniões às 2as e 4as segundas-feiras, com início às 17h)
Des. Washington Luis Bezerra de Araújo - Presidente
Desa. Maria Nailde Pinheiro Nogueira
Des. Teodoro Silva Santos
Desa. Maria Iraneide Moura Silva

Desa. Maria Vilauba Fausto Lopes
Des. Francisco Carneiro Lima
Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato
Dr. Nilsiton Rodrigues de Andrade Aragão- Secretário
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL

EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃOS - Órgão Especial

ACÓRDÃO
Processo: 0629226-32.2018.8.06.0000/50000. Agravo. Agravante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Agravado: Rodolfo Alves Patricio da Costa. Advogado: Rodolfo Alves Patricio da Costa (OAB: 17840/CE).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO SUPOSTAMENTE
ABUSIVO E ILEGAL PRATICADO PELO PROCURADOR GERAL ADJUNTO E NÃO PELO PROCURADOR GERAL DO
ESTADO DO CEARÁ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA DESTE SODALÍCIO PARA
PROCESSAR E JULGAR O MANDAMUS QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE AGRAVO INTERNO (ART. 108, INCISO VII, ALÍNEA
B, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ). REMESSA DO WRIT AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO,
POR SORTEIO, A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
REVOGADA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno de nº 0629226-32.2018.8.06.0001/50000, acorda
o ÓRGÃO ESPECIAL, do Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, declarar a incompetência deste Sodalício para
processar e julgar o writ nº 0629226-32.2018.8.06.0001, bem como determinar a remessa dos autos para uma das Varas da
Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, tudo em conformidade com o voto da relatora. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES.
Desembargadora Relatora

DESPACHO DOS RELATORES- Órgão Especial

DESPACHO
Processo: 0023690-46.2005.8.06.0000. Mandado de Segurança. Impetrante: Sindilojas - Sindicato do Comércio Varejista e
Lojista de Fortaleza. Advogado: Claudio Azevedo Monteiro (OAB: 129/PE). Advogada: Laiz Barreto de Menezes Brito Rocha
(OAB: 15958/CE). Advogado: Bruno Romero Pedrosa Monteiro (OAB: 16012/CE). Advogado: Luis Antonio Siqueira Ribeiro
(OAB: 56725/RS). Advogada: Paloma Braga Chastinet (OAB: 18627/CE) Impetrado: Secretário da Fazenda do Estado do
Ceará(Ativa) Proc. Estado: Ariano Melo Pontes (OAB: 15593/CE). Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Determino que o impetrante junte aos presentes autos, no prazo de 10(dez) dias, a relação integral de seus associados, quando
da propositura do presente mandado de segurança, especificamente em 22 de março de 2005, após irei apreciar a manifestação
de fls. 672/673 e de fls. 703/713. Fortaleza, 4 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Relator.

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0018850-56.2006.8.06.0000 (18850-56.2006.8.06.0000/0) - Mandado de Segurança. Impetrante: Maria Marlina Amaro
Mariano. Advogado: Jose Nunes Rodrigues (OAB: 10346/CE). Litisc. Passivo: Estado do Ceará. Impetrado: Secretario de
Educaçao Basica do Estado do Ceara. Procurador: Carlos Otavio de A. Bezerra (OAB: 3/CE). Procurador: Procuradoria Geral
do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Ante a certidão de fls. 228, que atesta o trânsito em
julgado do presente Mandado de Segurança, deve ser intimado o impetrante, através de seu representante legal, para requerer
o que lhe é de direito, no prazo de 05(cinco dias), em caso de silêncio, os presentes autos serão arquivados. Expedientes
necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETORelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0485474-32.2000.8.06.0000 (485474-32.2000.8.06.0000/0) - Mandado de Segurança. Impetrante: Albaniza Lopes Freitas.
Impetrante: Valmira do Nascimento Azevedo. Impetrante: Lizete Maria de Pontes Vasconcelos. Impetrante: Maria José de
Menezes. Impetrante: Tarcísio Soares da Silva. Advogado: Inocencio Rodrigues Uchoa (OAB: 3274/CE). Advogado: Francisco
Jose Gomes da Silva (OAB: 7013/CE). Advogado: Francisco Welton Linhares Demétrio de Souza (OAB: 10250/CE). Advogado:
Tarciano Capibaribe Barros (OAB: 11208/CE). Advogado: Marcelo Ribeiro Uchoa (OAB: 11299/CE). Advogado: Eric Saboia Lins
Melo (OAB: 12141/CE). Advogado: Lauro Henrique Lobo Bandeira (OAB: 14120/CE). Advogado: Sérgio Luis Tavares Martins
(OAB: 14259/CE). Advogado: Francisco Wellington Costa de Mesquita F (OAB: 15819/CE). Advogada: Priscilla Oliveira da
Silveira (OAB: 25359/CE). Advogada: Camila Tabatinga Araujo (OAB: 23948/CE). Advogada: Maria Alzira Aragao da Frota (OAB:
22385/CE). Advogada: Celia Maria Ferreira de Moura (OAB: 24565/CE). Advogado: Adryu Regis Rolim Fernandes (OAB: 24916/
CE). Advogado: Jorge Gustavo Gomes Maciel (OAB: 23130/CE). Advogado: Luiz Henrique Gadelha de Oliveira (OAB: 22125/
CE). Advogado: Thales de Oliveira Machado (OAB: 29558/CE). Impetrado: Secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Proc.
Estado: Carlos Otávio de Arruda Bezerra (OAB: 5207/CE). Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Despacho: Tendo em vista que foi encerrado a prestação jurisdicional do presente Mandado de Segurança, determino o encaminhamento
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dos autos para o setor especializado para que sejam feitos os expedientes necessários ao encerramento da presente ação.
Fortaleza, 05 de setembro de 2019. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINSRelatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0629483-23.2019.8.06.0000 - Direta de Inconstitucionalidade. Autor: PROS - Partido Republicano da Ordem Social Diretório Estadual/CE. Advogado: Jandy Araujo Moreira (OAB: 23469/CE). Réu: Município de Fortaleza. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Réu: Câmara Municipal da Comarca de Fortaleza. Despacho: - Com base no §5º do art. 128 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, determino a notificação da Câmara de Vereadores do Município
de Fortaleza, para que preste as informações que tiver, no prazo legal de trinta dias. Posteriormente, nos moldes do §7º do art.
128 e 129, do aludido Regimento, sejam os autos encaminhados para o douto Procurador-Geral do Estado, e sucessivamente,
para o douto. Procurador Geral de Justiça, a fim de que apresentem a manifestação que tiverem, no prazo legal de quinze dias,
cada. Empós, decidirei sobre a submissão da cautela requestada ao Plenário do Órgão Especial. Expedientes necessários.
Fortaleza, 29 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0456994-44.2000.8.06.0000 (456994-44.2000.8.06.0000/0) - Mandado de Segurança. Impetrante: Ana Elza Gonçalves
Moreira. Advogado: Fabiano Aldo Alves Lima (OAB: 8767/CE). Impetrado: Secretario de Educaçao Basica do Estado do Ceara.
Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Impetrado: Secretário de Administração do Estado do Ceará. Proc. Estado:
Eduardo Menescal (OAB: 16996/CE). Despacho: - Tendo em vista a informação da Secretaria Judiciária- SEJUD de fl. 340 e
a análise dos cálculos do Precatório de nº 036/2019, determino o retorno dos presentes autos à Coordenadoria dos Feitos do
Órgão Especial e Seções Cíveis deste e. Tribunal para que aguarde o pagamento do precatório cadastrado no Sistema SAPRE
referente ao processo em epígrafe. Empós, arquive-se. Expedientes necessários. Cumpra-se. Fortaleza, 09 de setembro de
2019. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator AC
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0628771-33.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Carlos Eduardo da Silva Camillo. Advogada: Paula
Elizabeth de Souza Almas (OAB: 106900/MG). Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Impetrado:
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Despacho: - Isto posto, oficiese com urgência as autoridades impetradas para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações necessárias e cabíveis
para análise do presente writ, especificando sobre requerimento do impetrante de obter acesso ao espelho das notas e ao vídeo
de gravação da prova oral referida no pedido inicial. Ressalto que a presente determinação se faz sem o prejuízo da posterior
notificação das autoridades impetradas para prestar as informações de praxe (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/2009). Decorrido o
prazo, voltem-me os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Expedientes necessários. Fortaleza, 4 de setembro de
2019. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0627026-18.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do
Ceará. Agravado: Garden Locadora e Prestadora de Serviços EIRELI. Advogada: Micaella Santiago Assunção (OAB: 40621/
CE). Despacho: - Intime-se a parte agravada para, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao presente agravo interno.
Expediente necessário. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. Exmo. Sr. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0629836-63.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Mix Quality Prestacão de Serviço Ltda.. Advogado:
Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (OAB: 26482/CE). Impetrado: Secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Impetrado:
Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Impetrado: Procurador-Geral do Estado do Ceará.
Impetrado: Pregoeiro do Estado do Ceará. Despacho: - 21. Isto posto, CONCEDO, EM PARTE, A LIMINAR requerida, para
assegurar a participação da empresa impetrante no Pregão Presencial nº 20190003/SOHIDRA, Processo n° 02325475/2019,
e no Pregão Presencial nº 20190004/SECITECE, Processo nº 04116776/2019, desde que comprove, perante a autoridade
administrativa, a exequibilidade de sua proposta através de outros documentos, diversos da forma exigida no item 12.1,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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alínea c, d e d.1, 14.2 alínea b, dos referidos editais, até ulterior deliberação desse Juízo, devendo ser anulado todos os atos
porventura já praticados a partir de eventual desclassificação da Impetrante, dando regular seguimento aos certames até o seu
encerramento. 22. Notifiquem-se as autoridades impetradas para cumprimento imediato da presente decisão judicial e para
prestar as informações de estilo. 23. Ciência ao Estado do Ceará, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.
24. Após, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer. 25. Expeçam-se todos os
EXPEDIENTES a serem cumpridos em caráter de URGÊNCIA. 26. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0629840-03.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Werisleyk Queiroz da Silva. Advogado: Jose Aurino
de Paula da Silva Junior (OAB: 31443/CE). Advogado: Jose Wagner Matias de Melo (OAB: 17785/CE). Advogada: Kátia Izabel
Queiroz de Freitas (OAB: 21201/CE). Advogada: Milena Menezes Vidal (OAB: 22453/CE). Advogado: Régio Rodney Menezes
(OAB: 23996/CE). Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Impetrado: Procurador-Geral do Estado
do Ceará. Despacho: - ANTE AO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar aspirada no vertente mandamus, com o escopo
de garantir ao impetrante o afastamento pretendido, com dispensa do ponto durante o período citado na exordial, porém com
prejuízo da remuneração. Intime-se a autoridade impetrada pessoalmente, com a urgência que o caso requer, para que cumpra
esta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ato contínuo, determino: (a) intime-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo decendial, nos termos do art.
7.º, inc. I, da Lei nº 12.016/2009. (b) cientifique-se, deste writ, a Procuradoria Geral do Estado, conforme previsto no inc. II, do
art. 7.º, da lei supracitada. (c) após, abra-se vista à Procuradoria Geral de Justiça. (d) ultimadas tais providências, com ou sem
informações, resposta e parecer, voltem-me os autos conclusos. Expedientes necessários com a devida urgência. Fortaleza, 9
de setembro de 2019 DESEMBARGADOR EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Feitos do Órgão Especial e das Seções Cíveis
DESPACHO DE RELATORES
0626878-41.2018.8.06.0000/50001 - Embargos de Declaração. Embargante: João Batista Marques de Sousa. Embargante:
Fernanda América Mattos Marques de Sousa. Advogado: Francisco Expedito Lins Ponte (OAB: 6741/CE). Advogada: Karina de
Carvalho Vasconcellos (OAB: 38302/CE). Advogada: Caroline Aguiar Pinheiro (OAB: 35526/CE). Embargado: Antônio Carlos de
Sousa Montenegro. Embargada: Edmea Monteiro Montenegro. Advogado: ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS (OAB: 22782/
DF). Advogado: Adriano Soares Branquinho (OAB: 19172/DF). Despacho: - Por todo o exposto, nos termos do art. 1.024,
§2º, do CPC, conhece-se dos embargos de declaração para negar-lhes provimento. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de
setembro de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 1

DECISÃO MONOCRÁTICA
Nº 0622199-32.2017.8.06.0000 - Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) - Autor: Ministério Público do Estado do
Ceará. Investigado: Arialdo de Mello Pinho - Secretário da Casa Civil do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério Público
Estadual. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradora-Geral de Justiça, bem como compatibilizando-se o
presente caso com o novo posicionamento do STF, declino da competência para apreciar o presente caso, ao passo em que
determino a remessa dos autos ao Primeiro Grau, devendo o processo ser distribuído a uma das Varas Criminais de Fortaleza.
Expedientes necessários. Fortaleza, 28 de novembro de 2018 Exmo. Sr. JUCID PEIXOTO DO AMARAL Relator

DESPACHOS DO VICE-PRESIDENTE

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0861132-92.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Antônio Cassemiro de Sousa. Apelante: José Dantas de Sousa.
Advogado: Carlos Celso Castro Monteiro (OAB: 10566/CE). Advogado: Frederico Landim de Carvalho Barbosa Teixeira (OAB:
33396/CE). Apelado: Antônio Cleiton de Barros Gomes. Advogada: Francisca Mayana de Freitas Luz (OAB: 17862/CE).
Advogada: Adriana Gomes Lopes Bratta (OAB: 9304/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - TERMO DE
INTIMAÇÃO Interposição de Recurso Especial Tendo em vista a interposição de Recurso Especial, a Coordenadoria de Recursos
aos Tribunais Superiores abre vista à(s) parte(s) recorrida(s) para, querendo, apresentar(em) contrarrazões ao recurso, em
cumprimento ao disposto no art. 1030 do CPC, combinado com o art. 271 do mesmo diploma legal. Fortaleza, 4 de setembro de
2019 Coordenador(a)/CORTSUP
Total de feitos: 1
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Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0620981-95.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Tattiana Melo Pinheiro. Advogada: Francisca Marcia
Moura Lopes (OAB: 16305/CE). Agravada: Débora Moura Sampaio. Advogada: Daniella Claudia Monteiro de Lima (OAB: 25317/
CE). Despacho: - TERMO DE INTIMAÇÃO Interposição de Recurso Especial Tendo em vista a interposição de Recurso Especial,
a Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores abre vista à(s) parte(s) recorrida(s) para, querendo, apresentar(em)
contrarrazões ao recurso, em cumprimento ao disposto no art. 1030 do CPC, combinado com o art. 271 do mesmo diploma
legal. Fortaleza, 4 de setembro de 2019 Coordenador(a)/CORTSUP
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0387122-84.2010.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Erinaldo Rodrigues de Araujo. Advogado: Moysés Barjud Marques
(OAB: 13496/CE). Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado: Rafael Pordeus Costa Lima
Filho (OAB: 3432/CE). Advogado: Bruno Velloso Fontenelle Camelo Rodrigues (OAB: 20586/CE). Advogada: Teresa Cristina
Pitta Pinheiro Fabrício (OAB: 14694/CE). Despacho: - TERMO DE INTIMAÇÃO Interposição de Agravo Tendo em vista a(s)
interposição(ões) de AGRAVO(S), em cumprimento ao disposto no art. 1042, § 3º, do Código de Processo Civil, a Coordenadoria
de Recursos aos Tribunais Superiores abre vista à(s) parte(s) agravada(s) para oferecer(em), resposta(s) ao(s) recurso(s).
Fortaleza, 5 de setembro de 2019. Coordenador(a)/CORTSUP
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0011184-92.2013.8.06.0053 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Camocim. Apelante: Município de Camocim. Proc. Jurídico: Carlos Afonso Rocha Quixadá Pereira (OAB: 31162/CE). Apelada:
Rejane Maria Carvalho Xavier. Advogado: Ítalo Sérgio Alves Bezerra (OAB: 23487/CE). Despacho: - TERMO DE INTIMAÇÃO
Interposição de Recurso Especial Tendo em vista a interposição de Recurso Especial, a Coordenadoria de Recursos aos
Tribunais Superiores abre vista à(s) parte(s) recorrida(s) para, querendo, apresentar(em) contrarrazões ao recurso, em
cumprimento ao disposto no art. 1030 do CPC, combinado com o art. 271 do mesmo diploma legal. Fortaleza, 5 de setembro de
2019 Coordenador(a)/CORTSUP
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0021983-69.2007.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Rita Sampaio Colares. Advogado: Walbene Graça Ferreira Filho (OAB:
15486/CE). Advogado: Romulo Eugenio de Vasconcelos Alves (OAB: 13533/CE). Apelado: Banco Econômico S/A. Advogado:
David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - TERMO DE INTIMAÇÃO
Interposição de Agravo Tendo em vista a(s) interposição(ões) de AGRAVO(S), em cumprimento ao disposto no art. 1042, § 3º,
do Código de Processo Civil, a Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores abre vista à(s) parte(s) agravada(s) para
oferecer(em), resposta(s) ao(s) recurso(s). Fortaleza, 5 de setembro de 2019. Coordenador(a)/CORTSUP
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0026042-06.2007.8.06.0000 (26042-06.2007.8.06.0000/0) - Mandado de Segurança. Impetrante: Eldon Ferrer de Almeida.
Advogado: Fabiano Aldo Alves Lima (OAB: 8767/CE). Advogado: Jose Nunes Rodrigues (OAB: 10346/CE). Impetrado: Secretario
de Educaçao Basica do Estado do Ceara. Procuradora: Débora Aguiar da Silva (OAB: 3/CE). Litisc. Passivo: Estado do Ceará.
Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Despacho: - TERMO DE INTIMAÇÃO Interposição de Agravo Tendo em
vista a(s) interposição(ões) de AGRAVO(S), em cumprimento ao disposto no art. 1042, § 3º, do Código de Processo Civil, a
Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores abre vista à(s) parte(s) agravada(s) para oferecer(em), resposta(s) ao(s)
recurso(s). Fortaleza, 5 de setembro de 2019. Coordenador(a)/CORTSUP
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0003258-87.2007.8.06.0112/50003 - Agravo. Agravante: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Advogado:
Henrique Seiji Yamashita (OAB: 391061/SP). Advogado: Maria Rita Ferragut (OAB: 128779/SP). Agravado: Município de
Juazeiro do Norte. Procurador: Procuradoria do Município de Juazeiro do Norte. Despacho: - Dessa forma, e valendo-me do
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juízo de retratação, conforme §2º, do art. 1.021, do CPC, impõe-se a devolução dos autos ao Órgão Colegiado competente,
segundo as normas regimentais, que poderá, se for o caso, reexaminar o recurso anteriormente julgado, nos termos do art.
1.040, inciso II, do CPC/2015. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Desembargadora MARIA
NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0003326-63.2011.8.06.0155 - Apelação. Apte/Apdo: Francisca Silveira Sousa. Advogada: Raphaela Barros Gadelha (OAB:
22427/CE). Advogado: Paulo Franco Rocha de Lima (OAB: 9378/CE). Apte/Apdo: Banco do Nordeste do Brasil S/A. Advogado:
David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Advogada: Teresa Noemi de Alencar Arraes Duarte (OAB: 3869/CE). Despacho: Diante do exposto, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, ADMITO o Recurso Especial. Expedientes necessários. Fortaleza,
data e hora indicadas pelo sistema. Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0003543-88.2008.8.06.0001/50001 - Agravo. Agravante: Unimed de Fortaleza- Sociedade Cooperativa Médica Ltda.
Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Agravado: Associação de Defesa e Proteção dos Direitos Difusos Coletivos
e Individuais Homogêneos do Cidadão. Advogado: Otoniel Ajala Dourado (OAB: 9288/CE). Despacho: - Diante do exposto,
venho apresentar juízo de retratação, aos termos da decisão de fls. 637/638 dos autos principais, conforme art. 1.021, § 2º, do
CPC, e efetivar novo juízo de admissibilidade para, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, determinar o sobrestamento
deste Recurso Especial até o esgotamento da instância onde ora se examinam os Recursos Especiais de números 1716113/DF,
1721776/SP, 1723727/SP, 1728839/SP, 1726285/SP e 1715798/RS (Tema 1.016). À Coordenadoria de Recursos aos Tribunais
Superiores, a fim de que acompanhe o trâmite dos referidos Recursos no Superior Tribunal de Justiça e, uma vez julgado
seu mérito, certifique o ocorrido, renovando, então, a conclusão dos autos à esta Vice-Presidência. Expedientes necessários.
Fortaleza, data e hora indicados pelo sistema. Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do
TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0004550-06.2010.8.06.0047/50002 - Agravo. Agravante: I. P. F. M.. Agravante: D. H. V. P.. Advogado: Moab Saldanha Junior
(OAB: 21928/CE). Agravado: M. P. do E. do C.. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Agravado: M. Á de
S. C. B. M.. Advogado: Gerlano Araújo Pereira da Costa (OAB: 9544/CE). Despacho: - Diante do exposto, venho em JUÍZO
DE RETRATAÇÃO dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, para tornar nula a decisão de
admissibilidade de fls. 2.018/2.021, e, em ato contínuo, efetivo o juízo de admissibilidade para ADMITIR o Recurso Especial de
fls. 1.687/1.782, dos autos do processo de nº. 0004550-06.2010.8.06.0047, pelos fundamento embasados no citado recurso.
Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO
NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0124488-07.2008.8.06.0001 - Apelação. Apelante: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. Advogado: Rafael Velloso
Fontenelle Camelo Rodrigues (OAB: 19035/CE). Advogado: Antônio Braz da Silva (OAB: 23747/CE). Apelado: Francisco Cristiano
Araújo da Silva. Advogado: Antonio Claudio Gomes Moreira (OAB: 6727/CE). Despacho: - TERMO DE INTIMAÇÃO Interposição
de Recurso Especial Tendo em vista a interposição de Recurso Especial, a Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
abre vista à(s) parte(s) recorrida(s) para, querendo, apresentar(em) contrarrazões ao recurso, em cumprimento ao disposto no
art. 1030 do CPC, combinado com o art. 271 do mesmo diploma legal. Fortaleza, 5 de setembro de 2019 Coordenador(a)/
CORTSUP
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0010559-89.2015.8.06.0117 - Apelação. Apelante: Francisco William da Silveira Ramos. Advogado: Joufre Medeiros
Montenegro (OAB: 24047/CE). Advogado: Dmitri Montenegro Ribeiro (OAB: 24376/CE). Apelado: Município de Maracanaú.
Procurador: Procuradoria do Município de Maracanaú. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Diante do exposto,
com base no art. 1.030, V, do CPC, INADMITO o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade
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de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem, dando-se baixa na distribuição, com as
cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE
PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0016000-60.2005.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
Advogado: Rafael Pinto Bastos (OAB: 16390/CE). Advogado: João André Sales Rodrigues (OAB: 19186/PE). Advogado: Luiz
Ricardo de Castro Guerra (OAB: 17598/PE). Advogado: Guilherme de Castro Barcellos (OAB: 56630/RS). Apelado: Paulo
Venicios de Almeida. Advogada: Maria Marilene Montenegro (OAB: 7535/CE). Advogado: Evando Carlos Holanda (OAB: 3209/
CE). Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC, admito o Recurso Especial. Expedientes necessários.
Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do
TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0019912-05.2004.8.06.0000 (2004.0007.0968-2/0) - Apelação. Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil - Previ. Advogada: Maria das Dores Carneiro Cavalcanti (OAB: 2549/CE). Advogado: Fernando de Sousa Cavalcanti
Junior (OAB: 9922/CE). Advogado: Edison Galvao Filho (OAB: 72743/RJ). Apelado: Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - PREVI. Advogado: Jose Francisco de Oliveira Santos (OAB: 27736/CE). Advogado: João André Sales Rodrigues
(OAB: 19186/PE). Apelante: Maria de Fatima Mesquita. Advogado: Paulo Hamilton da Silva (OAB: 13051/CE). Advogado: Savio
Magalhaes Alexandre (OAB: 14162/CE). Estagiário: Mauro Elvas F. Carneiro (OAB: 90000/CE). Advogado: Marcos da Silva
Bruno (OAB: 14379/CE). Advogado: Wladimir Jose Silva de Oliveira (OAB: 14693/CE). Advogado: Celso Ricardo Frederico
Baldan (OAB: 15642B/CE). Estagiário: Thiago Maia Nunes (OAB: 17465/CE). Apelada: Maria de Fatima Mesquita. Apelante:
Francisco das Chagas Feijao Rodrigues. Apelado: Francisco das Chagas Feijao Rodrigues. Despacho: - Diante do exposto,
com base no art. 1.030, V, do CPC/2015, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade
de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem, dando-se baixa na distribuição, com as
cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE
PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0026900-34.2007.8.06.0001 (2007.0009.3741-8/1) - Apelação. Apte/Apdo: Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - Previ. Advogada: Rogeria Mendes de Lima (OAB: 3169/CE). Advogado: Jose de Araujo Lima (OAB: 5593/CE).
Advogado: Pedro Aurélio de Mattos Gonçalves (OAB: 15953/RJ). Advogado: Márcio de Mattos Gonçalves (OAB: 87439/RJ).
Advogado: Marcelo Benevides Peixoto (OAB: 143711/RJ). Advogado: Leonardo Jorge Rodrigues (OAB: 145662/RJ). Advogado:
Paulo Fernando Paz Alarcón (OAB: 37007/PR). Advogado: Mizzi Gomes Gedeon (OAB: 14371/MA). Apte/Apdo: Livio Marinho
Borge Filhos. Apte/Apdo: Maria Helena Oliveira Borge. Advogado: Antonio Edilson Mourao (OAB: 15310/CE). Despacho: Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC, admito o Recurso Especial. Expedientes necessários. Fortaleza, data e
hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0036219-45.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Iago Costa Freires. Advogado: Wagner Silva de Sousa (OAB: 32363/
CE). Apelante: José Ulisses Lemos Lima. Advogado: Francisco Valdemízio Acioly Guedes (OAB: 12068/CE). Advogado: Paulo
Sérgio Passos Urano de Carvalho (OAB: 12842/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério
Público Estadual. Despacho: - Ante o exposto, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, nego seguimento ao Recurso
Extraordinário. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o ocorrido e remetamse os autos ao juízo de origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza,
data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
0036219-45.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Iago Costa Freires. Advogado: Wagner Silva de Sousa (OAB: 32363/CE).
Apelante: José Ulisses Lemos Lima. Advogado: Francisco Valdemízio Acioly Guedes (OAB: 12068/CE). Advogado: Paulo Sérgio
Passos Urano de Carvalho (OAB: 12842/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério Público
Estadual. Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido,
in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à
origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no
sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
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Total de feitos: 2

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0041778-95.2006.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.
Advogado: Paulo Fernando Paz Alarcón (OAB: 37007/PR). Advogado: Rodrigo Mendes de Azevedo (OAB: 10005/ES). Advogado:
Carlos Alberto Alves Peixoto (OAB: 33844/PR). Advogado: Ana Priscila Furst (OAB: 47733/PR). Advogado: Mizzi Gomes Gedeon
(OAB: 14371/MA). Apelado: Jose Alves de Miranda. Apelada: Maria Socorro Gomes Miranda. Advogado: Daniel Gomes de
Miranda (OAB: 17661/CE). Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC, admito o Recurso Especial.
Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO
NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0042014-77.2012.8.06.0117 - Apelação. Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado:
Giulio Alvarenga Reale (OAB: 25783A/CE). Advogado: Denis Barbosa de Oliveira (OAB: 29642/CE). Advogado: Wilson Sales
Belchior (OAB: 17314/CE). Apelada: Lindalva Garcia Alves. Advogado: Renato Albuquerque Soares (OAB: 18172/CE). Despacho:
- Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC, admito o Recurso Especial. Expedientes necessários. Fortaleza, data e
hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0051902-93.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Cicero França Silvino. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do
Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: Diante do exposto, não sendo possível o reexame de provas por esta via (Súmula 7, STJ) e com base no art. 1.030, inciso
V, do CPC/2015, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão,
certifique-se o ocorrido e remetam-se os autos ao juízo de origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe.
Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Des. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA VicePresidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0055461-87.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Silas Ferreira de Aquino. Apelante: Maria Auverlena Canuto Vieira Lira.
Apelante: Maria Cristina Martins da Silva. Advogado: Francisco Airton Amorim dos Santos (OAB: 5255/CE). Apelado: Ministério
Público do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030,
inciso V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão,
certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe.
Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO
NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0554591-10.2000.8.06.0001 (554591-10.2000.8.06.0001/1) - Apelação. Apelado: Cobap - Comercio e Beneficiamento de
Artefatos de Papel Ltda. Advogado: Stenio Goncalves Silva (OAB: 10727/CE). Advogada: Rachel Ary Mendes (OAB: 11319/
CE). Advogado: Jorge Henrique Carvalho Parente (OAB: 10046/CE). Advogada: Joyce Lima Marconi Gurgel (OAB: 10591/CE).
Advogado: Adenauer Moreira (OAB: 16029/CE). Advogada: Priscila Barreto Moreira Silva (OAB: 25582/CE). Advogado: Maikon
Antônio Bahia da Silva (OAB: 17333/CE). Advogado: Rodrigo Mariano Torquato Maia (OAB: 22188/CE). Apelante: Cobap Comercio e Beneficiamento de Artefatos de Papel Ltda. Apelante: Aliança Navegaçao e Logistica Ltda e Cia. Advogada: Carolina
Fiuza de Carvalho Fugita (OAB: 14627/CE). Advogado: Camila Mendes Vianna Cardoso (OAB: 67677/RJ). Apelado: Aliança
Navegaçao e Logistica Ltda e Cia. Despacho: - TERMO DE INTIMAÇÃO Interposição de Recurso Especial Tendo em vista a
interposição de Recurso Especial, a Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores abre vista à(s) parte(s) recorrida(s)
para, querendo, apresentar(em) contrarrazões ao recurso, em cumprimento ao disposto no art. 1030 do CPC, combinado com o
art. 271 do mesmo diploma legal. Fortaleza, 10 de setembro de 2019 Coordenador(a)/CORTSUP
Total de feitos: 1
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Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0064825-54.2016.8.06.0064 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca
de Caucaia. Apelante: Município de Caucaia. Procurador: Procuradoria do Município de Caucaia. Apelado: Ministério Público
do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Despacho: - Dessa forma, nos termos do artigo
1.030, inciso III, do CPC/2015, em vista da existência de repercussão geral da matéria e da pendência do julgamento definitivo
de mérito, determino o sobrestamento do presente Recurso Especial até o esgotamento da instância no Supremo Tribunal
Federal, do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793). À Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores, a fim de
que acompanhe o trâmite do referido Recurso no STF e, uma vez esgotada a instância no referido Tribunal Superior, certifique
o ocorrido, renovando, então, a conclusão dos autos à esta Vice-Presidência. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora
indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0065415-60.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Robison Pereira da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Apelante: Gleison Junior de Sousa. Apelado: Ministerio Publico do Estado do Ceara. Custos legis:
Ministério Público Estadual. Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmito o Recurso
Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e
remetam-se os autos à origem com a devida baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Fortaleza, data e hora indicadas
no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0070748-08.2006.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Caixa de Previdencia dos Funcionários do Banco do Brasil- Previ.
Advogado: Rafael Pinto Bastos (OAB: 16390/CE). Advogado: Jose Wilson Matias Pereira Junior (OAB: 21100/CE). Advogado:
Arnaldo de Azevedo Lemos Junior (OAB: 16416/CE). Advogado: Alexandre Monteiro de Carvalho (OAB: 17846/CE). Advogado:
João André Sales Rodrigues (OAB: 19186/PE). Advogado: Savio Carvalho Cavalcante (OAB: 16215/CE). Advogado: Francisco
Felipe Macêdo Lima (OAB: 17802/CE). Advogado: Marcus Vinicius Albuquerque Alcanfor (OAB: 14484/CE). Advogado: Hismael
Mendes Barros (OAB: 20988/CE). Advogada: Debora Cristine Almeida Guttmann Serwaczak (OAB: 21000/CE). Advogado:
David Veras Bezerra (OAB: 19347/CE). Advogada: Fernanda de Mesquita Teles E Zicari Di Monte (OAB: 11599/CE). Advogado:
Nestor Sousa Facundo (OAB: 18505/CE). Advogado: Valmir Pontes Filho (OAB: 2310/CE). Advogado: Rodolfo Licurgo Tertulino
de Oliveira (OAB: 10144/CE). Advogada: Williane Gomes Pontes Ibiapina (OAB: 12538/CE). Advogado: Marcelo Memória de
Araújo (OAB: 14407/CE). Advogado: Jarbas de Almeida Botelho (OAB: 4366/CE). Advogada: Francisca Zelia Lima Cavalcante
(OAB: 2597/CE). Advogada: Rogeria Mendes de Lima (OAB: 3169/CE). Advogado: Jose de Araujo Lima (OAB: 5593/CE).
Advogado: Guilherme de Castro Barcellos (OAB: 56630/RS). Advogada: Samila Gonçalves Loiola (OAB: 26254/CE). Advogado:
Paulo Fernando Paz Alarcón (OAB: 37007/PR). Advogado: Carlos Alberto Alves Peixoto (OAB: 33844/PR). Advogado: Mizzi
Gomes Gedeon (OAB: 14371/MA). Apelado: Paulo Antonio Pereira. Apelada: Egna Maria Pereira e Silva. Advogado: Paulo
Hamilton da Silva (OAB: 13051/CE). Advogado: Marcos da Silva Bruno (OAB: 14379/CE). Advogado: Isaac Newton Moreira
Monteiro Filho (OAB: 16616/CE). Advogado: Thiago Maia Nunes (OAB: 17465/CE). Despacho: - Diante do exposto, com base
no art. 1.030, V, do CPC, admito o Recurso Especial. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0081817-37.2006.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Raimundo Francidálio Martins Feitosa. Advogado: Romero de Sousa
Lemos (OAB: 12257/CE). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: Francisco Aldey Silva (OAB: 17839/CE). Advogado: Rafael
Sganzerla Durand (OAB: 24217/CE). Advogado: Marcel Coelho Leandro (OAB: 8399/PI). Custos legis: Ministério Público
Estadual. Despacho: - Ante o exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC/2015, INADMITO o Recurso Especial. Transcorrido,
in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à
origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no
sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
0081817-37.2006.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Raimundo Francidálio Martins Feitosa. Advogado: Romero de Sousa
Lemos (OAB: 12257/CE). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: Francisco Aldey Silva (OAB: 17839/CE). Advogado: Rafael
Sganzerla Durand (OAB: 24217/CE). Advogado: Marcel Coelho Leandro (OAB: 8399/PI). Custos legis: Ministério Público
Estadual. Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC, admito o Recurso Extraordinário sem, porém,
conceder-lhe efeito suspensivo. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA
MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
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Total de feitos: 2

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0124173-42.2009.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Raimundo Lemos Dantas. Advogado: Savio Brasil Gadelha (OAB: 6052/
CE). Advogada: Marlene Maria Albuquerque Gadelha (OAB: 4994/CE). Apelado: Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco
do Brasil - Previ. Advogado: Arnaldo de Azevedo Lemos Junior (OAB: 16416/CE). Advogado: João André Sales Rodrigues (OAB:
19186/PE). Advogado: Luiz Ricardo de Castro Guerra (OAB: 17598/PE). Advogado: Jose Francisco de Oliveira Santos (OAB:
27736/CE). Advogado: Mizzi Gomes Gedeon (OAB: 14371/MA). Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do
CPC, admito o Recurso Especial. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA
MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0624278-47.2018.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Dayana Claudia Tavares Barros. Impetrante: Eluana
Pereira Nunes. Advogado: Miguel Rocha Nasser Hissa (OAB: 15469/CE). Advogado: Rodrigo Macedo de Carvalho (OAB:
15470/CE). Advogado: Rui Barros Leal Farias (OAB: 16411/CE). Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - DESPACHO
Admissibilidade de Recurso Extraordinário (fls. 238/254) pendente de apreciação. Em conformidade com a Certidão de fl. 215,
por motivo de foro íntimo, pronuncio minha suspeição para funcionar nos presentes autos (art. 145, § 1º, do CPC/2015). Ciência
às partes, remetendo os autos, em seguida, ao meu substituto legal, para os devidos fins (decano, art. 72 do RI/TJCE/2016).
Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO
NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0127906-98.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: C. G. L. de M.. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará
(OAB: CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Despacho: - Diante do exposto,
diante da impossibilidade de análise de provas por esta via (Súmula 7, STJ) e com base no art. 1.030, inciso V, do CPC,
inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o
ocorrido e remetam-se os autos ao juízo de origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes
necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA VicePresidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0130739-41.2008.8.06.0001/50001 - Embargos de Declaração. Embargante: Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - PREVI. Advogado: Guilherme de Castro Barcellos (OAB: 56630/RS). Embargada: Telma Regina Taumaturgo
Dias de Brito. Advogada: Maria Valdely da Costa Ribeiro (OAB: 3619/CE). Despacho: - Diante do exposto, com base no
art. 1.030, V, do CPC, admito o Recurso Especial. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0157598-79.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelada: Rosemary
de Almeida Brasileiro. Advogado: Jose Goncalves Monteiro (OAB: 1698/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual.
Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis,
o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem com
a devida baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA
MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
0157598-79.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelada: Rosemary
de Almeida Brasileiro. Advogado: Jose Goncalves Monteiro (OAB: 1698/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual.
Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC/2015, inadmito o Recurso Extraordinário. Transcorrido,
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in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à
origem, dando-se baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no
sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0197240-98.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Lira Monte. Apelante: Maria Melo Sampaio Lira. Advogado:
Felipe Fialho Neto (OAB: 11459/CE). Advogada: Yara Moreno Pinto (OAB: 5465/CE). Apelado: Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil. Advogado: Mizzi Gomes Gedeon (OAB: 14371/MA). Custos legis: Ministério Público Estadual.
Despacho: - Diante do exposto, e com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, INADMITO o presente Recurso Especial.
Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se
os autos à origem com a devida baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e
hora celebradas no sistema DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0206308-04.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Antônio Marcelo Ribeiro Sombra -EPP. Apelante: Antônio Marcelo
Ribeiro Sombra. Advogado: Carlos Alberto de Araujo (OAB: 3061/RN). Advogado: Carlos Samuel de Gois Araújo (OAB: 29852/
CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Despacho: - Em vista de todo o exposto,
NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova
conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem com a devida baixa na distribuição, com as
cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema DESEMBARGADORA MARIA NAILDE
PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0206360-97.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Amédio Rodrigues de Souza. Advogada: Alessandra Elice Lopes
Crescêncio Pereira (OAB: 18949/CE). Advogado: Candido Alexandrino Barreto Neto (OAB: 15519/CE). Apelado: Banco do Brasil
S/A. Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB: 24217/CE). Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 16599/CE).
Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, V, do CPC, INADMITO o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o
prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem, dandose baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0206494-27.2015.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 12ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Luiza Maria da Silva Nogueira. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará
(OAB: CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Despacho: - Diante do exposto,
determino o sobrestamento deste Recurso Especial até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 RG/RJ
(Tema 1002). Remetam-se os autos à Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores, a fim de que acompanhe o trâmite
do referido Recurso no STF e, uma vez julgado seu mérito, certifique o ocorrido, renovando, então, a conclusão dos autos à
esta Vice-Presidência. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. DESEMBARGADORA MARIA
NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0487748-77.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: A. R. G. de C.. Apelante: M. D. V. de A.. Advogado: Andre Campos
Pacheco Vasquez (OAB: 18090/CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Custos legis: M. P. E.. Despacho: - Ante o exposto, com base
no art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de
nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem, dando-se baixa na distribuição, com as
cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE
PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
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Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0496017-08.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco das Chagas Ferreira dos Santos. Advogado: Ivá da Paz
Monteiro Filho (OAB: 21407/CE). Apelado: Banco Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Advogada: Maria Socorro
Araújo Santiago (OAB: 1870/CE). Advogada: Roseany Araújo Viana Alves (OAB: 10952/CE). Advogada: Diovanna Camurça
Correia (OAB: 28444/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Em vista de todo o exposto, portanto, e com
fundamento no artigo 1.030, inciso V, do CPC, INADMITO o presente Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal,
sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o ocorrido e remetam-se os autos à origem, procedendo-se à baixa, com as
cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema DESEMBARGADORA MARIA NAILDE
PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0496966-32.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Banco Safra S/A. Advogado: Celso Marcon (OAB: 19431/CE). Advogado:
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB: 21678/PE). Apelado: João Odirlei Brito do Rego. Advogado: Daniel Farias Porto
(OAB: 20334/CE). Despacho: - Em vista do exposto, portanto, INADMITO o presente Recurso Especial. Transcorrido, in
albis, o prazo recursal, certifique-se o ocorrido e remeta-se o feito ao juízo de origem, com as cautelas de praxe. Expedientes
necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA VicePresidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0508649-66.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Banco Safra S/A. Advogado: Celso Marcon (OAB: 19431/CE). Advogado:
Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB: 21678/PE). Apelado: Paulo Cesar Silveira. Advogado: Igor Sanatiel Gonçalves
Rocha (OAB: 16611/CE). Despacho: - Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, do CPC/2015, nego seguimento
ao Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em
julgado e remetam-se os autos ao arquivo com a devida baixa na distribuição. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora
fornecidas pelo sistema DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0517185-66.2011.8.06.0001 - Apelação. Apte/Apdo: Banco Itaucard S/A. Advogado: Caio César Vieira Rocha (OAB: 15095/
CE). Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Advogada: Cintya Carvalho da Silva (OAB: 19987/CE). Apte/Apdo:
Josemario Fonsêca de Britto. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Despacho: - Em vista de todo o
exposto, e com base no artigo 1.030, inciso V, do CPC em vigor, INADMITO o presente Recurso Especial. Transcorrido, in albis,
o prazo recursal, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem com
a devida baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0554164-13.2000.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Edízio de Paiva. Advogado: Paulo Napoleão Gonçalves
Quezado (OAB: 3183/CE). Apelado: Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza - URBFOR. Proc. Jurídico: Joaquim
Roberto Felix Passos (OAB: 4959/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Diante do exposto, com base no
art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o trânsito em
julgado e remetam-se os autos à origem, procedendo-se à baixa, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza,
data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
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0624980-90.2018.8.06.0000 - Petição. Autor: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Investigado: Aristeu Alves Eduardo - Prefeito do Município de Ararendá. Investigado: Mariano Rodrigues
da Costa Neto. Advogado: Luis Sergio Alves da Silva (OAB: 30976/CE). Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030,
inciso V, do CPC, admito o Recurso Extraordinário. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0625431-52.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: José Almeida Ângelo da Silva. Advogada: Juliana Mattos
Magalhães Rolim (OAB: 12800/CE). Agravado: Francisco Reno Catunda Soares. Agravado: Fernanda Rebouças Brasileiro.
Advogado: Manoel Mateus Junior (OAB: 17180/CE). Despacho: - Dessa forma, impõe-se o encaminhamento dos autos ao d.
Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, relator do feito (fl. 271), para submeter à Câmara a análise de eventual juízo de
retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Expedientes necessários. Fortaleza, data
e hora indicadas no sistema DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0625922-59.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Laura Kátia Araújo Tavares. Agravante: Laércio Ângelo
Moreira Gomes. Agravante: Katianne Araujo Tavares. Advogada: Raissa Freire de Almeida (OAB: 32591/CE). Advogada:
Vanessa Martinez Fanego (OAB: 27322/CE). Agravado: JK Produtos Oticos Ltda - Me. Despacho: - Diante do exposto, com
base no art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmito o Recurso Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, sem necessidade
de nova conclusão, certifique-se o trânsito em julgado, oficie-se o juízo de origem e arquivem-se os presentes autos, dandose baixa na distribuição, com as cautelas de praxe. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema.
DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos aos Tribunais Superiores
DESPACHO DE RELATORES
0627548-84.2015.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Hermano Frank Junior. Agravante: Ricardo Wagner
Monteiro Liebmann. Agravante: José Paiva Campos. Agravante: Orleas Cordeiro de Araújo. Agravante: Francisco Adriano Silva
Oliveira. Agravante: Ivanor Lencina. Advogado: Daniel Pagliuca (OAB: 13596/CE). Agravado: Município de Trairi. Proc. Municipio:
Vinicius Barbosa Damasceno (OAB: 8277/CE). Agravado: Câmara Municipal de Trairi. Advogada: Maria Socorro Couto Roll
(OAB: 4478/CE). Advogado: José Bonfim de Almeida Júnior (OAB: 15545/CE). Advogado: Leonardo Wandemberg Lima Batista
(OAB: 20623/CE). Advogado: George Barreto Quental (OAB: 17712/CE). Advogada: Ana Sofia Santana de Oliveira (OAB:
35885/CE). Agravado: Nelson Otoch. Agravado: SPE Trairi Empreendimentos Imobiliários Ltda.. Advogado: Carlos Eduardo de
Lucena Castro (OAB: 10666/CE). Despacho: - Diante do exposto, com base no art. 1.030, inciso V, do CPC, inadmito o Recurso
Especial. Transcorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o ocorrido e remetam-se os autos ao juízo de origem, dando-se
baixa na distribuição. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Desembargadora MARIA NAILDE
PINHEIRO NOGUEIRA Vice-Presidente do TJCE
Total de feitos: 1

ATA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS JUDICIAIS

Gerência de Distribuição
ATA DE DISTRIBUIÇÃO
Em audiência realizada em 10/09/2019, presidida pelo(a) Exmo(a) Sr(a) Vice-Presidente do TJCE, , foram distribuídos os
seguinte feitos:
1ª Câmara Criminal
0000071-31.2016.8.06.0185 - Apelação. Apelante: Natália Bispo da Silva. Advogado: Alexei Teixeira Lima (OAB: 14003/CE).
Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): MÁRIO
PARENTE TEÓFILO NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0002086-22.2019.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Eduardo de Jesus Nascimento. Apelante: Osvaldo Viana Nascimento.
Advogado: Oséas de Souza Rodrigues Filho (OAB: 21600/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério
Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA. Tipo de distribuição: Prevenção
ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus nº 0620750-68.2019.8.06.0000,
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distribuído em sua vez primeira por equidade ao Des. Francisco Carneiro Lima, na ambiência da 1ª Câmara Criminal.
0002612-23.2019.8.06.0091 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Raimundo Felix Pereira. Advogados: Danilson
de Carvalho Passos (OAB: 20322/CE) e outros. Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério
Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0035842-35.2019.8.06.0001 - Agravo de Execução Penal. Agravante: Rogério Dares da Silva. Advogados: Luccas Conrado
Pereira Cipriano (OAB: 40592/CE) e outros. Agravado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): MARIA EDNA MARTINS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus nº 0022224-75.2009.8.06.0000, distribuído em sua vez primeira por
equidade ao Des. Luiz Gerardo de Pontes Brígido, magistrado sucedido pela Desª. Maria Edna Martins, na ambiência da 1ª
Câmara Criminal.
0050723-07.2014.8.06.0158 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Francisco Osivaldo da Silva Sousa. Recorrente:
Willame Huaina Diógenes Cintra. Advogado: José Augusto Neto (OAB: 11514/CE). Recorrido: Ministério Público do Estado
do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): MARIA EDNA MARTINS. Tipo de distribuição:
Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação ao habeas Corpus n. 063158722.2018.8.06.0000, distribuído por sorteio à Desembargadora Maria Edna Martins, na ambiência da 1ª Câmara Criminal.
0064385-24.2017.8.06.0064 - Apelação. Apelante: Elizeu Alves Garcia. Apelante: José Patrick Costa Cavalcante. Advogado:
Francisco Erivaldo Rodrigues (OAB: 12976/CE). Apelante: Paulo Afonso Costa de Freitas. Advogado: Giovan Agostinho
de Andrade Bezerra (OAB: 36024/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): MARIA EDNA MARTINS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Verificada prevenção em relação ao Habeas Corpus mencionado, distribuído por equidade a Desa. Maria Edna Martins, na
ambiência da 1a. Câmara Criminal Isolada.
0155206-69.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Jefferson Evangelista dos Santos. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB:
OO). Relator(a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0159420-69.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: José Carlos da Silva Rocha. Def. Público: Defensoria Pública do Estado
do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus n. 0623356-69.2019.8.06.0000, distribuído por sorteio à Desembargadora
Ligia Andrade de Alencar Magalhães, na ambiência da 1ª Câmara Criminal.
0167725-76.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Cleverton John do Carmo França. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB:
OO). Relator(a): MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629830-56.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Diego Henrique Lima do Nascimento (OAB/CE 22045). Paciente:
José Elson Oliveira da Conceição. Advogado: Diego Henrique Lima do Nascimento (OAB: 22045/CE). Impetrado: Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Campos Sales. Relator(a): MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0629839-18.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Jarbas Jose Silva Alves. Paciente: Claudenir Mota Mesquita.
Advogado: Jarbas José Silva Alves (OAB: 8444/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itapajé. Relator(a):
MARIA EDNA MARTINS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629866-98.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Thiago Evangelista Cardoso. Paciente: Rafael Ponciano Lima.
Advogado: Thiago Evangelista Cardoso (OAB: 39720/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Eusébio.
Relator(a): FRANCISCO CARNEIRO LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629870-38.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Ceará. Paciente: Paulo
Wellington Lima Santos. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Impetrado: Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Aurora. Relator(a): LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Prevenção ao
Magistrado. Motivo da distribuição: 1. Verificada prevenção em relação a Apelação mencionda, distribuído por equidade a Desa.
Lígia Andrade de Alencar Magalhães, na ambiência da 1ª Câmara Criminal Isolada.
0629877-30.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Fabio Aurelio da Silva Martins. Paciente: Raimundo Nonato
Aguiar Prazeres. Advogado: Fabio Aurelio da Silva Martins (OAB: 35410/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Camocim. Relator(a): MARIA EDNA MARTINS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
1ª Câmara Direito Privado
0003312-24.2003.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Jose Domingues Ferreira da Ponte. Advogados: José Domingues Ferreira
da Ponte Neto (OAB: 9771/CE) e outros. Apelada: Maria Araujo Souza. Representante: Cicera Ribeiro de Morais. Advogados:
João Muniz Filho (OAB: 5741/CE) e outro. Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0038644-89.2011.8.06.0064 - Apelação. Apelante: Maria Lucimar de Araújo. Advogado: Walnir Graça Ferreira (OAB: 6510/
CE). Apelada: Maria Stela Moura. Advogado: José Heleno Lopes Viana (OAB: 1485/CE). Relator(a): FRANCISCO MAURO
FERREIRA LIBERATO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
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0047862-76.2018.8.06.0071 - Apelação. Apelante: Francisca Amelia de Jesus. Soc. Advogados: Francisca Pereira Felizarda
(OAB: 4833/CE) e outro. Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE).
Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0064389-48.2016.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Pinheiro Bringel Corretora de Seguros Ltda. Advogado: Rodrigo Gouveia
Coimbra (OAB: 241580/PE). Apelado: Bradesco Seguros S/A. Advogados: Carolina Cardoso Francisco Moutinho (OAB: 116999/
RJ) e outros. Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0111170-68.2019.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Instituto Catarinense de Estudos Avançados Ltda. Advogados:
Valdevino Pedro da Silva (OAB: 4597/SC) e outro. Agravado: Raimundo Nonato Silva Santos. Advogados: Francisco Francieudo
Lins (OAB: 6982/CE) e outro. Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: Encaminhamento/relator.
0115373-44.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Marítima Seguros S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB:
15877/CE). Apelada: Antonia Dantas da Silva Monteiro. Advogado: Fábio Monteiro Arrais Medeiros (OAB: 23738/CE). Relator(a):
EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0121380-18.2018.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: C. M. L. S.. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará
(OAB: CE). Agravado: M. P. do E. do C.. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): EMANUEL LEITE
ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/relator.
0142963-59.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Frankilin da Silva Rodrigues. Advogado: Raniere de Sousa Barros (OAB:
15565/CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Advogados: Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB:
3432/CE) e outro. Relator(a): FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0144611-74.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Dias Ferreira. Advogado: Jonatas Coutinho Campelo (OAB:
30878/CE). Apelado: Banco Honda S/A. Advogado: Marco André Honda Flores (OAB: 24241/CE). Relator(a): HERÁCLITO
VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0145094-41.2017.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Unimed Fortaleza - Sociedade Cooperativa Médica Ltda..
Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Agravado: Davi Silva Pereira. Repr. Legais: Maria Nadia Vieira e Silva
Pereira e outros. Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da
distribuição: Encaminhamento/relator.
0148994-66.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: BSPAR Incorporações Ltda. Apelante: BS Tower Empreendimento
Imobiliário Ltda.. Advogados: Tarciano Capibaribe Barros (OAB: 11208/CE) e outros. Apelado: Rodolfo Bento da Rocha. Apelado:
Fabrizio Negreiros de Azevedo. Advogados: Felipe Lourenço Mello Silva (OAB: 24387/CE) e outro. Relator(a): EMANUEL LEITE
ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0150143-97.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Daniel Alves Gomes. Advogados: Marcelo Pereira Brandão (OAB: 26103/
CE) e outros. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros. Advogado: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 22718/PE). Relator(a): FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO.
Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0152687-58.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Maria Consuelo Paiva Melo. Advogados: Antônio Haroldo Guerra Lobo
(OAB: 15166/CE) e outros. Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado: Wilson Sales
Belchior (OAB: 17314/CE). Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0154309-41.2017.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Agravante: Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogados: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE) e outro. Agravada:
Manuela Francisca da Conceição. Advogados: Marcelo Pereira Brandão (OAB: 26103/CE) e outros. Relator(a): FRANCISCO
MAURO FERREIRA LIBERATO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/relator.
0155202-66.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisca Alice Mesquita Ferreira. Advogada: Carolina Freitas Moreira
(OAB: 23787/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogado:
Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0156497-46.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Companhia Excelsior de Seguros. Advogado: Francisco Aldairton Ribeiro
Carvalho Júnior (OAB: 16045/CE). Apelada: Meyridiane Pereira Rocha. Apelada: Meyriliane Pereira Rocha. Apelada: Mayara
Pereira Rocha. Apelada: Nayane Pereira Rocha. Apelada: Diana Pereira dos Santos Rocha. Advogada: Lilian Paiva Cidrao
(OAB: 13115/CE). Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0157438-20.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelada: Joel Moreira Adriano. Advogada: Najma Maria Said Silva (OAB: 28394/
CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/
CE). Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0165247-66.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: João Francisco Pinto. Advogados: Bruno Pereira Brandão (OAB: 22013/
CE) e outros. Apelado: Marítima Seguros S/A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogados:
Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE) e outro. Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo de distribuição:
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Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0166246-48.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Erinaldo Meneses de Sousa. Advogada: Antônia Derany
Mourão dos Santos (OAB: 34613/CE). Apelado: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. Apelado: Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE
SOUSA NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0180903-58.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB: 32405/CE). Apelado: Francisco Benedito de Sousa. Advogados: Bruno Pereira Brandão
(OAB: 22013/CE) e outros. Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0182368-73.2016.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE). Agravante: Yasuada Marítima Seguros e Saúde. Agravado: Daniel
Uchoa Vasconcelos. Advogada: Erinalda Cavalcante Scarcela de Lucena (OAB: 7953/CE). Relator(a): FRANCISCO MAURO
FERREIRA LIBERATO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/Relator.
0423910-97.2010.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Kassyane de Oliveira Braga. Advogado: José Giovani Portela (OAB:
9333/CE). Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogados: Daniel Nunes Romero (OAB: 168016/SP) e outro.
Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0620638-02.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB:
16477/CE). Agravado: Danusio Ferrer. Advogados: Jose Rubens de Figueiredo Correia Fontes (OAB: 19088/CE) e outros.
Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/Relator.
0623572-30.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Bradesco Saúde S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior
(OAB: 17314/CE). Agravado: Francisco de Mattos Brito Neto. Advogado: Elton Jonathas Carneiro de Araujo (OAB: 13420/
CE). Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/Relator.
0628207-54.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Jéssica Nazaré Xavier. Advogados: Anna Virginia Pereira Lemos de
Freitas (OAB: 39799/CE) e outro. Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: Encaminhamento/relator.
0629831-41.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Silvio Rui Costa Almeida. Agravante: Mônica Pontes
Almeida. Advogados: Maria Imaculada Gordiano Oliveira Barbosa (OAB: 8667/CE) e outros. Agravado: José Gerardo Osório
Pontes. Advogado: José Gomes de Paula P. Rodrigues (OAB: 7764/CE). Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA. Tipo de
distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629843-55.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Condomínio Antônio Fiúza Pequeno. Advogados: Bruno
Jessen Bezerra (OAB: 16063/CE) e outro. Agravada: Valéria Maria de Lima Rodrigues. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Relator(a): FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0629844-40.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Companhia Energética do Ceará - ENEL. Advogado:
Antônio Cleto Gomes (OAB: 5864/CE). Agravado: Tiago José Vieira Sá. Agravada: Natasha Miranda do Nascimento Vieira.
Advogada: Natasha Miranda do Nascimento Vieira (OAB: 21726D/CE). Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo
de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629851-32.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: K L Costa - ME. Agravante: Kelly Lima Costa. Advogado:
Igor Oliveira Uchoa (OAB: 26660/CE). Agravado: Absolute Construções Ltda ME. Advogados: Larissa Ximenes Mendes (OAB:
31898/CE) e outros. Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0629878-15.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Maria Josélia de Lima Ferreira. Advogados: Juliana de
Souza Martins (OAB: 34200/CE) e outro. Agravado: Companhia Energética do Ceará - ENEL. Relator(a): FRANCISCO MAURO
FERREIRA LIBERATO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0832223-40.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Jurandi Alexandre Pereira. Advogado: Rafael de Sousa
Rezende Monti (OAB: 18044/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Mapfre
Seguradora S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo
de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0849519-75.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Isaac Monteiro de Almeida. Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti
(OAB: 18044/CE). Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Relator(a): FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO. Tipo de
distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0880631-62.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Ana Lúcia Ribeiro Santiago. Advogado: Rafael de Sousa Rezende
Monti (OAB: 18044/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Marítima Seguros S/A.
Advogado: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE). Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. Tipo de
distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
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1ª Câmara Direito Público
0000189-58.2017.8.06.0189 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: Município de Catunda. Advogada: Vanessa de
Oliveira Morais (OAB: 35402/CE). Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Quitéria. Apelado: Francisco de
Jesus Magalhães de Sousa. Advogado: Ronaldo Farias Feijão (OAB: 24951/CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE
FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0002472-86.2018.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelada: Marlene Sousa Rodrigues. Advogada: Bruna Almeida Apoliano (OAB: 31896/CE). Relator(a): FERNANDO LUIZ
XIMENES ROCHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0002713-96.2014.8.06.0168 - Apelação. Apelante: Município de Solonópole. Advogado: Kellyton Azevedo de Figueiredo
(OAB: 17762/CE). Apelado: Antônio Dionério Nogueira. Advogado: Antonio Carlos Ivan Pinheiro Landim (OAB: 26550/CE).
Relator(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0002800-50.2017.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelada: Maria Vasconcelos Pompeu. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Relator(a): LISETE DE
SOUSA GADELHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0004577-33.2018.8.06.0071 - Apelação. Apelante: Marlene Ferreira Santos. Def. Público: Defensoria Pública do Estado
do Ceará (OAB: CE). Apelado: Estado do Ceará e outro. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a):
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0004593-17.2016.8.06.0116 - Apelação. Apelante: Aline Matias Cavalcante. Advogado: Pedro de Paiva Farias (OAB: 27887/
CE). Apelado: Município de Madalena. Proc. Municipio: Francisco Lucas Mesquita dos Santos (OAB: 38717/CE). Relator(a):
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0005346-07.2019.8.06.0071 - Apelação. Apelante: Jéser Ferreira Nogueira. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do
Ceará (OAB: CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelado: Município de Crato.
Procurador: Procuradoria do Município de Crato. Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. Tipo de distribuição:
Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0005754-98.2019.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelada: Maria Elite Guimarães Bastos Pereira. Advogado: Diego Rodrigues Bezerra Pedrosa (OAB: 38129/CE). Relator(a):
LISETE DE SOUSA GADELHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0064883-05.2017.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelado: Francisco Willian Penha de Oliveira. Apelado: Luciano Penha de Oliveira. Repr. Legais: Rita Maria da Penha e outro.
Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0173608-38.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Procurador Fed: Reginaldo
Pessoa Teixeira Lima (OAB: 19061/CE). Apelada: Celia Aparecida da Silva. Advogados: Marcio Marcel Bandeira Magalhaes
(OAB: 8696/CE) e outro. Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0589907-84.2000.8.06.0001 - Apelação. Apelante: José de Ribamar Pinto Coelho. Advogado: Djacir Ribeiro Parahyba Neto
(OAB: 18567/CE). Apelado: Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR). Advogada: Amanda Arraes
de Alencar Araripe Nunes (OAB: 32111/CE). Relator(a): LISETE DE SOUSA GADELHA. Tipo de distribuição: Prevenção ao
Magistrado. Motivo da distribuição: em cumprimento ao despacho de fl. 475.
0629823-64.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ:
Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): LISETE DE SOUSA GADELHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0629829-71.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Agravado: Condomínio Bouganville Du Parc. Advogada: Ívala Freitas de Queiroz (OAB: 37419/CE). Relator(a):
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629850-47.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Luis Cipriano Rocha Baltazar. Advogado: Robson Melo
Baltazar (OAB: 35787/CE). Agravado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Relator(a):
PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629855-69.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: R. M. G. R. P. K. M. C. G.. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Relator(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629873-90.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: L. A. de M. do N. R. P. R. O. de M.. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravado: M. de F.. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza.
Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629875-60.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Francisco Neildo de Oliveira Veras. Agravante: Dalilla
Costa Mota. Agravante: Maria Hilda da Silva Ferreira. Advogado: Sangiorgy de Oliveira Costa Ribeiro (OAB: 27048/CE).
Agravado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): LISETE
DE SOUSA GADELHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
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0629881-67.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Dom Pedro Brasil Empreendimentos Turísticos S/A.
Advogados: Haroldo Gutemberg Urbano Benevides (OAB: 28242/CE) e outro. Agravado: Estado do Ceará. Procurador:
Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo
da distribuição: Equidade.
1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
0000222-13.2016.8.06.0212 - Recurso Inominado. Recorrente: Tim Celular. Advogados: Rubens Emídio Costa Krischke
Júnior (OAB: 25189/CE) e outro. Recorrida: Maria Jarlene Oliveira Ribeiro. Advogado: Antonio Julio Brilhante de Freitas (OAB:
4120/CE). Relator(a): Geritsa Sampaio Fernandes. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: equidade.
0006395-11.2013.8.06.0163 - Recurso Inominado. Recorrente: Banco do Brasil S/A. Advogados: Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues (OAB: 16599/CE) e outros. Recorrido: Antonio Rafael Diniz Pinheiro. Advogado: Antonio Rafael Diniz Pinheiro (OAB:
25554/CE). Relator(a): Antônio Alves de Araújo. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0047129-80.2015.8.06.0018 - Incidente de Suspeição. Excipiente: Jorgino Pereira Pinto. Excipiente: Robert Lucas Bastos
Pinto. Advogado: Luís Carlos Alencar de Bessa (OAB: 14126/CE). Excepto: Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Fortaleza. Relator(a): Irandes Bastos Sales. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
equidade.
2ª Câmara Criminal
0000112-69.2018.8.06.0171 - Apelação. Apelante: S. W. G. L.. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB:
CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO
PONTES DE VASCONCELOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0002729-14.2019.8.06.0091 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Antonio Rafael Firmino Linhares. Recorrente:
Francisco Carlos Bandeira da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério
Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE
OLIVEIRA MAXIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0003583-42.2018.8.06.0091 - Apelação. Apelante: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Apelado: Francisco Rutison Felipe Silva. Advogada: Maria Lopes de Araujo (OAB: 32174/CE). Apelada:
Catia Lima da Silva. Advogado: Jose Ferreira de Abreu Neto (OAB: 27080/CE). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Tipo de
distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus mencionado,
distribuído por equidade ao Des. Antônio Pádua Silva, na ambiência da 2a. Câmara Criminal Isolada.
0005377-20.2018.8.06.0117 - Apelação. Apelante: José Wilton Rodrigues da Silva. Advogados: Emanuela Maria Leite
Bezerra Campelo (OAB: 15499/CE) e outro. Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus n. 0622232-51.2019.8.06.0000, distribuído por sorteio ao Desembargador
Sérgio Luiz Arruda Parente, sucedido pelo Desembargador Antônio Pádua Silva, na ambiência da 2ª Câmara Criminal.
0010202-22.2018.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Diego Brasilenio dos Santos. Advogados: Francisco Helder Ribeiro de
Albuquerque (OAB: 25610/CE) e outros. Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCA ADELINEIDE VIANA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo
da distribuição: Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus nº 0622127-74.2019.8.06.0000, distribuído em sua vez
primeira por equidade à Desª. Francisca Adelineide Viana, na ambiência da 2ª Câmara Criminal.
0019556-56.2015.8.06.0151 - Apelação. Apelante: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Apelado: Anderson Pinheiro Lima. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE).
Relator(a): FRANCISCA ADELINEIDE VIANA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevenção
verificada em relação ao Habeas Corpus nº 0628968-27.2015.8.06.0000, distribuído em sua vez primeira por equidade à Desª.
Francisca Adelineide Viana, na ambiência da 2ª Câmara Criminal.
0051720-05.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Estefani Vieira Barroso. Advogado: Joaquim Leandro Cesário Sousa
Vintte (OAB: 31337/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB:
OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da
distribuição: Verificada prevenção em relação ao Habeas Corpus mencionado, distribuído por equidade ao Des.Haroldo Correia
de Oliveira Máximo, na ambiência da 2ª Câmara Criminal Isolada.
0110095-83.2018.8.06.0112 - Apelação. Apte/Apdo: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério
Público Estadual (OAB: OO). Apte/Apdo: Vera Lúcia Gama Correia. Advogada: Joselda Nery Cavalcante (OAB: 8425/PI).
Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0189195-32.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Luiz Felipe Silva Lima. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do
Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0197108-02.2017.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Claudemir dos Santos Araújo. Advogado: André
Eugênio de Oliveira (OAB: 25992/CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo
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da distribuição: Equidade.
0218945-84.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Daniele Pereira Damasceno. Def. Público: Defensoria Pública do Estado
do Ceará (OAB: CE). Apelante: José Jefferson da Silva. Advogados: Dyego Lima Rios (OAB: 28565/CE) e outros. Apelado:
Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCA
ADELINEIDE VIANA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação
ao Habeas Corpus nº 0620680-56.2016.8.06.0000, distribuído em sua vez primeira por equidade à Desª. Francisca Adelineide
Viana, na ambiência da 2ª Câmara Criminal.
0629838-33.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Marcos Pereira Sousa. Paciente: Paulo Henrique Alves Freires.
Advogado: Marcos Pereira Sousa (OAB: 33276/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Beberibe. Relator(a):
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629852-17.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Kezia Rena Queiroz do Nascimento. Advogados: José
Ribamar Lima Filho (OAB: 27312/CE) e outro. Réu: Wanderson Araujo Castro. Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal
da Comarca de Maracanaú. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da
distribuição: Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus mencionado, distribuído por equidade ao Des. Antônio Pádua
Silva, na ambiência da 2a. Câmara Criminal Isolada.
0629862-61.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Francisco Bruno de Sousa. Paciente: Paulo André da Silva.
Advogado: Francisco Bruno de Sousa (OAB: 39842/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de
Fortaleza. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação a Apelação mencionada, distribuído por equidade ao Des. Francisco
Martônio Pontes de Vasconcelos, na ambiência da 2ª Câmara Criminal Isolada.
0629863-46.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Francisco Bruno de Sousa. Paciente: Tainara dos Santos
Ferreira. Advogado: Francisco Bruno de Sousa (OAB: 39842/CE). Impetrado: Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações
Criminosas da Comarca de Fortaleza. Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0629865-16.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Avner de Oliveira Neres. Paciente: Raildo da Silva. Advogado:
Avner de Oliveira Neres (OAB: 25366/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Limoeiro do Norte. Relator(a):
FRANCISCA ADELINEIDE VIANA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Verificada prevenção
em relação ao Habeas Corpus mencionado, distribuído por equidade a Desa. Francisca Adelineide Viana, na ambiência da 2ª.
Câmara Criminal Isolada.
0629867-83.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Renato Lino de Sousa Neto. Paciente: Marcelo Aguiar da Silva.
Advogado: Renato Lino de Sousa Neto (OAB: 37555/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Quixadá.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevenção verificada
em relação ao Habeas Corpus mencionado, distribuído por equidade ao Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, sucedido pelo Des.
Antônio Pádua Silva, na ambiência da 2ª Câmara Criminal Isolda.
2ª Câmara Direito Privado
0004029-03.2016.8.06.0063 - Apelação. Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogado: Francisco Sampaio de
Menezes Júnior (OAB: 9075/CE). Apelada: Maria Dina Moreira Mendonça. Advogado: Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB: 14458/
CE). Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Conforme termo fl. 157.
0008310-56.2017.8.06.0066 - Apelação. Apelante: Josefa Pinheiro Maceno. Advogados: Romero Sousa Marques (OAB:
16174/CE) e outro. Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE).
Relator(a): FRANCISCO GOMES DE MOURA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0044035-88.2009.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Companhia Energética do Ceará - ENEL. Advogado: Antônio Cleto Gomes
(OAB: 5864/CE). Apelado: Sandra Maria de Carvalho Almeida. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE).
Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0107736-08.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Pedro Simeão do Nascimento Júnior. Advogados: João Paulo Bezerra
Albuquerque (OAB: 22528/CE) e outros. Apelado: Banco do Nordeste do Brasil S/A. Advogado: José Inácio Rosa Barreira (OAB:
8151/CE). Relator(a): FRANCISCO GOMES DE MOURA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0110609-44.2019.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Mardonio Ferreira da Silva. Advogada: Najma Maria Said Silva (OAB:
28394/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Bradesco Seguros S/A. Advogado:
Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0114556-14.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco de Sousa Melo. Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti
(OAB: 18044/CE). Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB: 32405/CE). Relator(a):
FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0115166-45.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Benedito Kelber da Silva de Sousa. Advogado: Antônio Esmeraldo
Ferreira Silva (OAB: 26202/CE). Apelado: Banco J. Safra S/A. Advogado: Antonio Braz da Silva (OAB: 23747A/CE). Relator(a):
FRANCISCO GOMES DE MOURA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.

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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

20

0134522-89.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Erasmo Bueno da Silva. Advogados: Dominik Barros Brito Ferreira (OAB:
37479/CE) e outro. Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogados: Rafael Pordeus Costa Lima Filho
(OAB: 3432/CE) e outro. Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0144703-57.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Advogado: Francisco
Aldairton Ribeiro Carvalho Júnior (OAB: 16045/CE). Apelado: Flávio Ferreira da Rocha Sousa. Advogado: Marcelo Romeiro
da Silva (OAB: 97429/RJ). Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0144780-37.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Alexsandro Costa. Advogado: Renan Barbosa de Azevedo
(OAB: 23112/CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogados: Rafael Pordeus Costa Lima Filho
(OAB: 3432/CE) e outro. Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: conforme se verifica às fls. 39/40.
0165762-96.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: José Ademar de Barros. Advogada: Dominik Barros Brito Ferreira (OAB:
37479/CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogados: Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB:
3432/CE) e outro. Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0201328-14.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Marítima Seguros S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB:
15877/CE). Apelado: Roberto Kennedy Parente Pessoa. Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti (OAB: 18044/CE).
Relator(a): FRANCISCO GOMES DE MOURA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0206855-44.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Maria Valeska Gomes de Almeida. Advogada: Geysa Santos de Sousa
(OAB: 39929/CE). Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB: 32405/CE). Relator(a):
FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: conforme
Termo de fl. 58.
0523362-46.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Apelante: Marítima Seguros S/A. Apelado: João Varela de Sousa. Advogado:
Paulo Ricardo Marinho Timbó (OAB: 15285/CE). Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0621754-43.2019.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: M. E. de P. N. R. R. P. J. de P. N.. Advogado:
Renato Cruz Mendonça (OAB: 20125/CE). Embargado: P. R. G. da R.. Advogado: Paulo Ricardo Gomes da Rocha (OAB: 31620/
CE). Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/relator.
0622625-73.2019.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento. Advogado: Sérgio Schulze (OAB: 35635/CE). Embargada: Dyenne Kesia Mota Nogueira Lima. Relator(a): CARLOS
ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/Relator.
0625889-98.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Milton Alves de Araújo Júnior. Advogado: Rodrigo
Mendonça Lopes dos Santos (OAB: 369221/SP). Agravado: Sávio José Oliveira de Carvalho. Relator(a): MARIA DE FÁTIMA
DE MELO LOUREIRO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: em cumprimento à decisão de fls.
76/77.
0629828-86.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Cândido Costa do Nascimento. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravado: Raimundo Gomes da Silva. Advogados: Francisco Laecio de Aguiar Filho
(OAB: 23633/CE) e outro. Relator(a): FRANCISCO GOMES DE MOURA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0629837-48.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Edgildo de Andrade Barroso. Agravante: Maria Eliane
Pereira Barroso. Advogado: Bruno de Sousa Leite (OAB: 28432/CE). Agravado: José Mota de Almeira. Agravada: Valdeli
Fernandes de Almeida. Relator(a): FRANCISCO GOMES DE MOURA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0629845-25.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Dayani Patricio de Sousa. Advogado: Leandro de
Araújo Sampaio (OAB: 32509/CE). Agravado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Advogada: Maria Lucilia Gomes
(OAB: 16018/CE). Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0629854-84.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Robson França de Lima Calçados - ME. Advogados:
Raimundo Ivan Araujo de Sousa Junior (OAB: 36612/CE) e outros. Agravado: J. Alves da Cunha Calçados. Advogados: Flavio
Roberto de Matos Rodrigues (OAB: 23311/CE) e outros. Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição:
Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629861-76.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Georgia Andrea Aguiar Almeida. Advogado: Rafaelly
Oliveira Freire Santos (OAB: 40439/CE). Agravado: Emídio Ambrósio da Silva Júnior. Agravada: Jéssica da Silva João.
Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629880-82.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: J. N. F. N. R. P. S. E. S. de M.. Agravante: M. C. M. F.
R. P. S. E. S. de M.. Advogados: Maria da Conceição Farias Martins (OAB: 32373/CE) e outro. Agravado: J. N. F. F.. Advogado:
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José Newton Freitas Filho (OAB: 15833/CE). Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0629888-59.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogado: Wilson
Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Agravada: Diana Cavalcante Pinheiro. Advogada: Maria Angelica Passos Bezerra Granja
(OAB: 37766/CE). Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0629889-44.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Maria das Graças Rios Oliveira -ME. Agravante: José
Daniel Oliveira. Advogados: Diego Albuquerque Lopes (OAB: 26053/CE) e outro. Relator(a): FRANCISCO GOMES DE MOURA.
Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629890-29.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: ABC dos Extintores Comércio e Manutenção de Materiais
Contra Incendios Ltda. Agravante: Ricardo Anaxagoras Bernardo Durão. Advogado: Carlos Samuel de Gois Araújo (OAB: 29852/
CE). Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
2ª Câmara Direito Público
0000844-14.2008.8.06.0167 - Apelação. Apte/Apdo: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do
Ceará. Apte/Apdo: Marcos Aurelio Macedo de Sousa. Advogada: Thais Muniz de Sousa (OAB: 26897/CE). Relator(a): TEREZE
NEUMANN DUARTE CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0003816-05.2018.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelada: Rosilene Cavalcante. Advogados: Francisco Augusto Liberato Fernandes de Carvalho (OAB: 28829/CE) e outro.
Relator(a): FRANCISCO GLADYSON PONTES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0006049-72.2018.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelado: Otávio Ribeiro Frota. Advogados: Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Junior (OAB: 5054/CE) e outro. Relator(a):
FRANCISCO GLADYSON PONTES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0007833-83.2007.8.06.0001/50001 - Embargos de Declaração. Embargante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Embargada: Maria de Lourdes Olveira de Sousa. Advogado: Jorge Erison Braga Cavalcante (OAB:
9768/CE). Relator(a): LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/relator.
0013388-15.2017.8.06.0136 - Apelação. Apelante: Município de Pacajus. Proc. Municipio: Samia Maria Meneses Brilhante
(OAB: 5461/CE) e outros. Apelado: José Daniel Ferreira. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE).
Relator(a): MARIA IRANEIDE MOURA SILVA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: em
cumprimento ao despacho de fl. 147.
0048527-03.2016.8.06.0091 - Apelação. Apelante: Daniel Marcos Lima de Carvalho. Advogados: Orlando Silva da Silveira
(OAB: 11920/CE) e outro. Apelado: Município de Iguatu. Proc. Municipio: Natanael Serafim Camurça (OAB: 24118/CE) e outro.
Relator(a): TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0071543-49.2016.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelada: Madalena Porsiuncla Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Relator(a): FRANCISCO
GLADYSON PONTES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0097752-20.2006.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Roberta Peixoto Damasceno. Apelante: Jomar Felipe de Paiva. Apelante:
Raimundo Muniz Matias. Apelante: Maria do Socorro Marques de Oliveira. Apelante: Silvia Helena Ferreira Pimentel. Advogado:
Valdecy da Costa Alves (OAB: 10517/CE). Apelado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de
Fortaleza. Relator(a): FRANCISCO GLADYSON PONTES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0114869-72.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Alexandra Oliveira. Apelante: Alexandre Amaral de Brito. Apelante:
Anderson de Mesquita Gadelha. Apelante: Francisco Osierbio Teixeira de Sousa. Advogada: Lucia Maria Brasil Ricarte (OAB:
8663/CE). Apelante: Demetrius Bezerra Rocha. Advogados: Gustavo Brígido Bezerra Cardoso (OAB: 18031/CE) e outros.
Apelado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Relator(a): TEREZE NEUMANN
DUARTE CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0624939-89.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Companhia Energética do Ceará - ENEL. Advogado: Antônio Cleto
Gomes (OAB: 5864/CE). Agravado: Serviço Autonomo de Aguá e Esgoto de Icapuí - SAAE. Advogados: Daniel Freitas Silva
(OAB: 22929/CE) e outros. Relator(a): TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: Encaminhamento/Relator.
0628584-25.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Maria Simone de Sá Andrade. Advogada: Lidianne Uchoa do
Nascimento (OAB: 26511/CE). Agravado: Instituto de Previdência do Município - IPM. Procª. Jurídica: Luciana Matos Alves
(OAB: 25656/CE). Agravado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Relator(a): TEREZE
NEUMANN DUARTE CHAVES. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/Relator.
0629857-39.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: P. D. C. de A. R. P. P. L. P. C. A.. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravado: E. do C.. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a):
TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629874-75.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Wesley Mesquita Oliveira. Repr. Legais: Elaine Cristina
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Mesquita de Sousa e outro. Agravado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a):
FRANCISCO GLADYSON PONTES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
0622159-84.2016.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: BV Financeira S/A- Crédito, Financiamento e
Investimento. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Impetrado: Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de
Itapajé. Litisc. Passivo: Maria Ivonilde Almeida Sousa. Relator(a): Evaldo Lopes Vieira. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: equidade.
3ª Câmara Criminal
0000069-71.2011.8.06.0206 - Apelação. Apelante: Francisco Agenor da Silva. Advogada: Sonia Maria Lopes Matos
(OAB: 8675/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Prevenção verificada em relação ao Recurso em Sentido Estrito n. 0000069-71.2011.8.06.0206 (1), distribuído por sorteio ao
Desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, sucedido pelo Desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, na ambiência
da 3ª Cãmara Criminal.
0006458-66.2018.8.06.0064 - Apelação. Apelante: Carlos Alberto Serafim Filho. Advogados: José Adahil de Souza Matos
(OAB: 20375/CE) e outro. Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual
(OAB: OO). Relator(a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da
distribuição: Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus nº 0627536-65.2018.8.06.0000, distribuído em sua vez primeira
por equidade ao Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, na ambiência da 3ª Câmara Criminal.
0019946-28.2018.8.06.0181 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Afonso Araújo da Silva Cruz Júnior. Advogado:
Antônio Alves da Costa Neto (OAB: 33332/CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério
Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0039483-17.2011.8.06.0064 - Apelação. Apelante: A. M. A. C.. Advogados: Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (OAB:
3183/CE) e outros. Apelado: M. P. do E. do C.. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): MARLÚCIA
DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0045557-14.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Gilson Faustino de Souza. Apelante: Rafael Peixoto de Almeida. Def.
Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Em
cumprimento à decisão monocrática de pág. 342.
0103923-36.2019.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Vanderson Teles Rodrigues. Def. Público: Defensoria Pública do Estado
do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0113819-06.2019.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Andreziane Santos de Aquino. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB:
OO). Relator(a): FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0169284-34.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisca Rafaela Passos da Silva. Apelante: Francisca Juliana da Silva.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério
Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0177973-38.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Michael Carvalho Caetano. Advogados: Jocélia Abreu Juaçaba (OAB:
38313/CE) e outro. Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629214-81.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Ana Floripe Rodrigues Moreira Pessoa. Advogada: Ana Floripe
Rodrigues Moreira Mota Fernandes Vieira (OAB: 20684/CE). Paciente: Waldiana Cristina de Melo Abreu,. Advogados: Ana
Floripe Rodrigues Moreira Mota Fernandes Vieira (OAB: 20684/CE) e outro. Impetrado: Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da
Comarca de Fortaleza. Relator(a): MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo
da distribuição: Em cumprimento à decisão monocrática de pág. 231.
0629824-49.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Paciente:
Charles Chaves da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Impetrado: Juiz de Direito da 5ª Vara
Criminal da Comarca de Fortaleza. Relator(a): FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo
da distribuição: Equidade.
0629832-26.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Francisco Regis Oliveira Abreu. Paciente: Francisco Sérgio
Oliveira de Freitas. Advogado: Francisco Regis Oliveira Abreu (OAB: 31631/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 5ª Vara do Júri
da Comarca de Fortaleza. Relator(a): FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação à Apelação Criminal nº 0010035-13.2019.8.06.0001, distribuída em sua
vez primeira por equidade ao Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, na ambiência da 3ª Câmara Criminal.
0629835-78.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Micaeli Maria Campos Maciel. Paciente: Jurandir de Oliveira
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Campos Filho. Advogada: Micaeli Maria Campos Maciel (OAB: 39100/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Caucaia. Relator(a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus mencionado, distribuído por equidade ao Des.
Raimundo Nonato Silva Santos, sucedido pelo Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, na ambiência da 3a. Câmara Criminal
Isolada.
0629842-70.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Paulo Anderson Queiroz Guarany. Impetrante: Rodrigo Franklin
Silva de Pinho. Paciente: Pedro Henrique dos Santos Farias. Advogados: Paulo Anderson Queiroz Guarany (OAB: 32528/CE)
e outro. Impetrado: Juiz de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza - Vara de Audiências de Custódia. Relator(a):
MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629847-92.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Vitor Hugo Pontes Butrago. Impetrante: Cesar Freire. Impetrante:
Hélio das Chagas Leitão Neto. Paciente: Celso Luiz Grillo de Lucca. Advogado: Hélio das Chagas Leitão Neto (OAB: 7855/CE).
Impetrado: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pentecoste. Relator(a): HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA.
Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Verificada prevenção em relação ao Habeas Corpus
mencionado, distribuído por equidade ao Des. Henrique Jorge Holanda Silveira,na ambiência da 3 Câmara Criminal Isolada.
0629848-77.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Oséas de Souza Rodrigues Filho. Paciente: Valdernando
Ferreira do Nascimento. Paciente: Luiz Carlos de Sousa Sá. Advogado: Oséas de Souza Rodrigues Filho (OAB: 21600/CE).
Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Tianguá. Relator(a): FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA. Tipo de
distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevenção verificada em relação ao Habeas Corpus nº 062023363.2019.8.06.0000, distribuído em sua vez primeira por equidade ao Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, na ambiência da 3ª
Câmara Criminal.
0629864-31.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: David Ribeiro Feitosa. Paciente: Kayron Erisvaldo Cassimiro
Lima. Advogado: David Ribeiro Feitosa (OAB: 25234/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Beberibe.
Relator(a): MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629868-68.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Júlio César da Silva Alcântara Filho. Paciente: Leonardo
Mendes Filgueira. Advogado: Júlio César da Silva Alcântara Filho (OAB: 42160/CE). Relator(a): HENRIQUE JORGE HOLANDA
SILVEIRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
3ª Câmara Direito Privado
0010211-91.2015.8.06.0175 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE). Apelado: Valdenilson Carneiro Rodrigues. Advogados: Adriano
Fernandes Pinheiro (OAB: 22161/CE) e outro. Relator(a): JUCID PEIXOTO DO AMARAL. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo
da distribuição: Equidade.
0102572-54.2015.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Raimundo Pereira de Moraes. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Francisco de Assis Alves Moraes. Advogados: Elioenai Ponte Frota (OAB: 22740/CE) e
outros. Relator(a): JUCID PEIXOTO DO AMARAL. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0108604-54.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Antonio Juliano Duarte de Oliveira. Repr. Legais: Severiano Ferreira
de Oliveira e outro. Apelado: Sompo Seguros S/A. Advogado: Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho Júnior (OAB: 16045/CE).
Relator(a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0113420-45.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Advogado: Antônio Eduardo
Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE). Apelado: Lindoval Justino da Silva. Advogados: Márcio Ribeiro dos Anjos (OAB: 21145/
CE) e outro. Relator(a): SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0122946-70.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Angela Maria dos Santos Braga. Advogado: Rafael de Sousa Rezende
Monti (OAB: 18044/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Marítima Seguros S/A.
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Relator(a): SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0159522-67.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Raylton Ribeiro Gomes. Advogada: Antônia Derany Mourão
dos Santos (OAB: 34613/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Marítima Seguros
S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Relator(a): SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE. Tipo de distribuição:
Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0167184-77.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Luzia Luciana Oliveira Sales. Advogada: Antônia Derany Mourão dos
Santos (OAB: 34613/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Capemisa Seguradora
de Vida e Previdência S/A. Advogados: João Alves Barbosa Filho (OAB: 27954/CE) e outro. Relator(a): JUCID PEIXOTO DO
AMARAL. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0167778-57.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Guilherme Leonardo da Silva. Advogada: Najma Maria Said Silva (OAB:
28394/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogado:
Alvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB: 32405A/CE). Relator(a): SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0506424-73.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Antonia Castro da Silva. Advogado: Paulo Ricardo Marinho Timbó (OAB:
15285/CE). Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogado: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE). Relator(a): LIRA RAMOS
DE OLIVEIRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
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0523271-53.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Augusto César Ribeiro. Advogado: Paulo Ricardo Marinho Timbó (OAB:
15285/CE). Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogados: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE) e outro. Relator(a): JUCID
PEIXOTO DO AMARAL. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0620031-57.2017.8.06.0000/50001 - Agravo. Agravante: Paolo Giorgio Quezado Gurgel e Silva. Advogado: Paolo Giorgio
Quezado Gurgel e Silva (OAB: 16629/CE). Agravada: Karla Cristina Cavalcante dos Santos. Advogado: Alexandre Marques
Frias (OAB: 272552/SP). Relator(a): JUCID PEIXOTO DO AMARAL. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da
distribuição: Encaminhamento/relator.
0627475-73.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: AMIL - Assistência Médica Internacional S/A. Advogado: Francisco
Cristiano Marciel de Goes (OAB: 23255/CE). Agravada: Silviane Rodrigues de Oliveira. Advogados: Marcus Vinicius Cavalcanti
Soares Júnior (OAB: 17073/CE) e outro. Relator(a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.
Motivo da distribuição: Encaminhamento/relator.
0627781-42.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Italo Wanglerson Saraiva Fiuza. Advogado: Neiabston
Alves de Araujo (OAB: 34093/CE). Agravado: MS Viagens e Turismo Ltda.. Advogada: Amanda Arraes de Alencar Araripe
Nunes (OAB: 32111/CE). Relator(a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da
distribuição: em cumprimento à decisão de fls. 108/110.
0629097-90.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Francisco Aírton Araújo Júnior. Advogados: Fernando
Medeiros Costa (OAB: 23077/CE) e outros. Agravado: Unimed Fortaleza - Sociedade Cooperativa Médica Ltda.. Advogado:
David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Relator(a): SÉRGIO LUIZ ARRUDA PARENTE. Tipo de distribuição: Prevenção ao
Magistrado. Motivo da distribuição: em cumprimento à decisão de fls. 365/366.
0629833-11.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Hapvida Assistência Médica Ltda.. Advogados: Igor
Marcelo Marreiro (OAB: 22757/CE) e outros. Agravada: Maria de Oliveira Alves. Advogado: Alexandre Barbosa Costa (OAB:
30098/CE). Relator(a): JUCID PEIXOTO DO AMARAL. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629856-54.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Teresa Cristina Pinto Milhomes Gualberto. Advogado:
Daniel Sucupira Barreto (OAB: 17070/CE). Agravado: ERG - Engenharia, Indústria, Comércio e Agricultura S/A. Advogados:
Renata Dantas de Oliveira Mercadante (OAB: 15484/CE) e outro. Relator(a): JUCID PEIXOTO DO AMARAL. Tipo de distribuição:
Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Conforme se verifica à fl. 01.
0859879-69.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Antonio Rodrigues da Silva. Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti
(OAB: 18044/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora
S/A. Advogado: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE). Relator(a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA. Tipo de
distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0916926-98.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE). Apelado: Antônio Inácio Pereira. Advogado: Francisco Raimundo
Malta de Araújo (OAB: 11817/CE). Relator(a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
3ª Câmara Direito Público
0000225-03.2017.8.06.0189 - Remessa Necessária. Autor: Isaias Frazão da Silva. Advogado: Ronaldo Farias Feijão (OAB:
24951/CE). Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Quitéria. Réu: Município de Catunda. Advogados:
Vanessa de Oliveira Morais (OAB: 35402/CE) e outro. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Tipo de distribuição:
Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0000518-70.2017.8.06.0189 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: Município de Catunda. Advogado: Victor de
Sousa Rodrigues (OAB: 38613/CE). Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Quitéria. Apelada: Maria
Daniele Felix Gomes. Advogado: Ronaldo Farias Feijão (OAB: 24951/CE). Relator(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO PORT. 1392/2018. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0005842-73.2018.8.06.0167 - Apelação. Apte/Apdo: Defensoria Pública do Estado do Ceará. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Apelada: Francisca Paula Rodrigues Tomaz. Apte/Apdo: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Relator(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0006659-29.2016.8.06.0161 - Remessa Necessária. Autor: João Pedro Araújo. Advogados: Jose Dacio Vasconcelos Filho
(OAB: 26071/CE) e outro. Remetente: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú. Réu: Estado do Ceará.
Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Réu: Faculdade Luciano Feijão -FLF. Relator(a): INACIO DE ALENCAR
CORTEZ NETO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: em cumprimento à decisão de fls.
151/152.
0008091-65.2018.8.06.0112 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral
do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte. Apelado: Milla Comércio
de Ótica Eireli. Advogados: Carlos César Quadros Pierre (OAB: 10567/CE) e outro. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ
NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0010692-59.2011.8.06.0154/50001 - Agravo. Agravante: Município de Quixeramobim. Procª. Munic.: Su Helen Teixeira
Dede E Pacheco (OAB: 23901/CE). Agravada: Deborah Ferreira da Silva. Advogado: Jose Vidal Pessoa (OAB: 24891/CE).
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Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/Relator.
0011120-78.2014.8.06.0043 - Apelação. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Apelada: Lucimara Viana dos Santos da Silva. Advogados: Demostenes Silva Coelho (OAB: 21705/CE) e outro. Relator(a):
ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0011347-66.2013.8.06.0055 - Apelação. Apelante: Município de Canindé. Proc. Municipio: Daniel Gouveia Filho (OAB:
12581/CE). Apelado: Raimundo Valdemir Tomé Paulo. Advogado: Valdir Herbster Filho (OAB: 7402/CE). Relator(a): FRANCISCO
DE ASSIS FILGUEIRA MENDES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0031360-25.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Apelado: VM Car Ltda - ME. Advogado: Carlos Alberto Diogenes de Castro (OAB: 24141/CE). Relator(a): FRANCISCO DE
ASSIS FILGUEIRA MENDES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0035159-63.2013.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Auzenir Batista de Alencar Lustosa. Advogado: Daniel Freixieiro Sampaio
(OAB: 15952/CE). Apelado: Município de Juazeiro do Norte. Procurador: Procuradoria do Município de Juazeiro do Norte.
Relator(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0039139-18.2011.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Apelada: Maria de Lourdes Jesuíno de Sousa.
Advogados: Ézio Guimarães Azevedo (OAB: 17427/CE) e outro. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral. Relator(a):
INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0050574-10.2016.8.06.0071 - Apelação. Apelante: Defensoria Pública do Estado do Ceará. Def. Público: Defensoria Pública
do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a):
INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0072025-94.2016.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Município de Sobral. Procurador: Procuradoria do Município de Sobral.
Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelada: Cicera Fabiana Mendes Sousa.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Defensoria Pública do Estado do Ceará. Relator(a):
INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0130120-62.2018.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Defensoria Pública do Estado do Ceará. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/relator.
0629841-85.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Oi Móvel S/A - em Recuperação Judicial. Advogados:
Rômulo Marcel Souto dos Santos (OAB: 16498/CE) e outros. Agravado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Relator(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0629846-10.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Agravado: Ismael Pedrosa Machado. Advogado: Ismael Pedrosa Machado (OAB: 15311/CE). Relator(a):
ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629853-02.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: A. G. S. R. P. E. G. de O.. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629858-24.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ronaldo Nogueira Simoes. Advogado: Gilvan Melo Sousa
(OAB: 16383/CE). Agravado: Município de Aquiraz. Procurador: Procuradoria do Município de Aquiraz. Agravado: Secretaria do
Turismo do Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Agravado: Companhia de Água e Esgoto do
Ceará - CAGECE. Agravado: Construtora Elevação Ltda.. Relator(a): FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES. Tipo de
distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0887388-72.2014.8.06.0001 - Remessa Necessária. Impetrante: Construtora Lira Coutinho Ltda.. Advogados: Francisco
Coutinho Chaves (OAB: 7743/MA) e outros. Remetente: Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza.
Impetrado: Coordenador da Administração Tributária – CATRI – da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ/CE.
Relator(a): FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
0118367-74.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Clenilza Sales Pessoa. Advogados: Paula Cristiana Pinho
Campos (OAB: 29843/CE) e outro. Recorrido: Instituto de Previdência do Município - IPM. Procª. Jurídica: Luciana Matos Alves
(OAB: 25656/CE). Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0123681-69.2017.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: José Nicodemus Santos Filho. Advogados:
Dracon dos Santos Tamyarana de Sá Barreto (OAB: 13704B/CE) e outros. Embargado: Estado do Ceará. Procurador:
Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Prevenção ao
Magistrado. Motivo da distribuição: Prevento.
0123809-21.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Francisco Marconcio Targino de Moura. Advogados: Lidianne
Uchoa do Nascimento (OAB: 26511/CE) e outros. Recorrido: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de
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Fortaleza. Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0127697-95.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do
Município de Fortaleza. Recorrida: Sara Pimentel Bezerra. Advogado: Joao Paulo Pinheiro de Oliveira (OAB: 17058/CE).
Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0140599-80.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Francisca Patricia de Lima Simão. Advogado: Harley Ximenes dos Santos (OAB: 12397/CE). Relator(a):
SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0140614-49.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrido: Valdeci Sinezio da Silva. Advogado: Harley Ximenes dos Santos (OAB: 12397/CE). Relator(a):
ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142370-93.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Maria Zacarias da Silva. Advogado: Harley Ximenes dos Santos (OAB: 12397/CE). Relator(a):
SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142425-44.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Eliana Batista da Costa. Advogado: Harley Ximenes dos Santos (OAB: 12397/CE). Relator(a):
SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142452-27.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral
do Estado do Ceará. Recorrida: Maria Glaucia dos Santos Gomes. Advogado: Harley Ximenes dos Santos (OAB: 12397/CE).
Relator(a): SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142459-19.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral
do Estado do Ceará. Recorrida: Natalia Santos Sousa. Advogado: Harley Ximenes dos Santos (OAB: 12397/CE). Relator(a):
SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142468-78.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Rosângela Monteiro da Silva. Advogados: Harley Ximenes dos Santos (OAB: 12397/CE) e outro.
Relator(a): SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142489-54.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Eliacy Paiva Oliveira. Advogados: Fabricio Pinto de Negreiros (OAB: 24492/CE) e outro. Relator(a):
MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142533-73.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Paula Patrícia Soares Ribeiro. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): ANDRÉ AGUIAR
MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142545-87.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Dameana Lima Goncalves. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): MÔNICA LIMA
CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142558-86.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Francisca das Chagas Eduardo da Silva. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): ANDRÉ
AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142603-90.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Lúcia de Fátima Alexandre Lima. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): SIRLEY CINTIA
PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142651-49.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Raimunda Zilaisa Martins Magalhães. Advogados: Fabricio Pinto de Negreiros (OAB: 24492/CE) e outro.
Relator(a): MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142655-86.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Antonia Aracélia Fernandes da Silva Ferreira. Advogados: Ermeson Soares Mesquita (OAB: 29993/CE) e
outro. Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142658-41.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Maria Ferreira de Oliveira Silva. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): ANDRÉ AGUIAR
MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142711-22.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Marlene Pedrina da Silva Xavier. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): SIRLEY CINTIA
PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142718-14.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Edileusa Maglhães Brito Mesquita. Advogados: Fabricio Pinto de Negreiros (OAB: 24492/CE) e
outro. Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
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0142725-06.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Rozelí Barros Feitoza Oliveira. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): SIRLEY CINTIA
PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142729-43.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Maria Eliziê Melo Ramos. Advogados: Ermeson Soares Mesquita (OAB: 29993/CE) e outro. Relator(a):
MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142739-87.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Rosangela Alves Lima. Advogados: Ermeson Soares Mesquita (OAB: 29993/CE) e outro. Relator(a):
SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142746-79.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Rosangela Ribeiro Viana. Advogados: Ermeson Soares Mesquita (OAB: 29993/CE) e outro. Relator(a):
MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142765-85.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Cleoneide Santana de Alencar. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): ANDRÉ AGUIAR
MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142769-25.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Eliene Ferreira Costa Bento. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): ANDRÉ AGUIAR
MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142770-10.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Joana Darci Paiva Sarmento. Advogados: Fabricio Pinto de Negreiros (OAB: 24492/CE) e outro.
Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142785-76.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Maria Bernardo Pinto. Advogados: Fabricio Pinto de Negreiros (OAB: 24492/CE) e outro. Relator(a):
ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142787-46.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Luiza Maria Fortunato. Advogada: Adrina Ferreira (OAB: 38591/CE). Relator(a): SIRLEY CINTIA
PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142797-90.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Maria Eliane Martins de Lima. Advogados: Fabricio Pinto de Negreiros (OAB: 24492/CE) e outro.
Relator(a): MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142801-30.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Maria Lucia Marques de Sousa. Advogados: Fabricio Pinto de Negreiros (OAB: 24492/CE) e outro.
Relator(a): MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142856-78.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Joana Darc Rodrigues Lima. Advogados: Ermeson Soares Mesquita (OAB: 29993/CE) e outro. Relator(a):
MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142860-18.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Lineda da Silva Monteiro. Advogados: Ermeson Soares Mesquita (OAB: 29993/CE) e outro. Relator(a):
MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0142889-68.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Sara Maria de Lima. Advogados: Ermeson Soares Mesquita (OAB: 29993/CE) e outro. Relator(a): SIRLEY
CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0143708-05.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Recorrida: Francisca Francilene Severino Lopes. Advogados: João Vianey Nogueira Martins (OAB: 15721/CE)
e outro. Relator(a): ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0144035-47.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Recorrida: Maria Socorro do Nascimento Bezerra. Advogados: João Vianey Nogueira Martins (OAB: 15721/CE) e
outros. Relator(a): SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0144559-78.2018.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do
Município de Fortaleza. Recorrida: Cristianne dos Anjos Ferreira. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB:
CE). Relator(a): SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0145545-66.2017.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/CE. Proc.
Jurídico: Daniel Sousa Paiva (OAB: 16205/CE) e outros. Recorrido: Antonio Aderson Nogueira Marques. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Relator(a): SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0149945-55.2019.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Estado do Ceara. Procurador: Procuradoria Geral do Estado
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do Ceará. Recorrido: Sharlys Michael de Sousa Lima. Advogado: Sharlys Michael de Sousa Lima (OAB: 20870/CE). Relator(a):
MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0159494-26.2018.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Marcia Maria Serra Nunes. Advogado: Carlos Eudenes
Gomes da Frota (OAB: 10341/CE). Recorrido: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a):
ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0178840-60.2018.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Eliseu Ferreira. Advogados: Paulo Victor Faheina de
Oliveira (OAB: 33355/CE) e outros. Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito- Detran- Ceará. Proc. Jurídico: Francisco
Eimar Carlos dos Santos Junior (OAB: 22466/CE) e outros. Recorrido: Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC.
Proc. Jurídico: Francisco Deusito de Souza (OAB: 10361/CE) e outros. Relator(a): MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição:
Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0189381-55.2018.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: Cleciano Lopes de Lima. Advogado: Italo Lannes Lima
Albuquerque (OAB: 32781/CE). Recorrido: Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC. Proc. Jurídico: Francisco Deusito
de Souza (OAB: 10361/CE) e outro. Relator(a): MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0844838-62.2014.8.06.0001 - Recurso Inominado. Recorrente: FRANCISCA MAIA SOBRINHO. Advogados: Luiz Neto
da Silva (OAB: 23549/CE) e outros. Recorrido: ESTADO DO CEARÁ. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Relator(a): MÔNICA LIMA CHAVES. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Prevento (Substituto).
4ª Câmara Direito Privado
0038535-49.2014.8.06.0071 - Apelação. Apte/Apdo: Elevadores Otis Ltda. Advogados: Débora Simone Bezerra Cordeiro
(OAB: 36648/CE) e outros. Apelada: Maria do Ceo Vilar de Alencar Araripe. Advogado: Eduardo André Medeiros de Paula (OAB:
18289/CE). Relator(a): DURVAL AIRES FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0049369-09.2017.8.06.0071 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogados:
João Alves Barbosa Filho (OAB: 27954/CE) e outros. Apelado: José Roberto Dutra. Advogado: Luís Valterlê Silva (OAB: 8077/
CE). Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0054775-32.2017.8.06.0064 - Apelação. Apelante: Banco Bradesco S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/
CE). Apelado: Daniel Rodrigues de Lima. Advogado: Carlos de Weimar Dias (OAB: 8854/CE). Relator(a): RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0062288-38.2016.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Apelado: Josias Rodrigues de Lira. Advogado: Joice Cristina de Mello Fiorelli (OAB:
31864B/CE). Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0068361-55.2016.8.06.0167 - Apelação. Apelante: Francisco Olimpio Frota Mont’ Alverne. Advogados: Francisco Augusto
Cabral Monte Coelho Junior (OAB: 298180/CE) e outros. Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB:
16477/CE). Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0101033-24.2015.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Delma Maria Torres. Advogados: Priscila Macêdo Feitosa (OAB: 292911/
CE) e outro. Apelado: DICAL – Veículos, Peças e Serviços Ltda.. Advogados: Paolo Giorgio Quezado Gurgel e Silva (OAB:
16629/CE) e outros. Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0106666-24.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Tânia Fernandes da Silva. Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti
(OAB: 18044/CE). Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Relator(a):
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Conforme termo
fl. 130.
0108997-08.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Jean Denis Xavier Leite. Advogados: Dominik Barros Brito Ferreira
(OAB: 37479/CE) e outros. Apelado: Banco Itaucard S/A. Advogada: Eny Angé Soledade Bittencourt de Araújo (OAB: 29442/BA).
Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0115602-67.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Lúcia de Fatima da Silva. Advogado: Vicente Pinto Quesado (OAB:
22320/CE). Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/
CE). Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0122607-43.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Luiza Moreira da Silva. Advogada: Antônia Derany Mourão dos Santos
(OAB: 34613/CE). Apelado: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB:
32405/CE). Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0128580-81.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Marítima Seguros S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB:
15877/CE). Apelado: Alisson Pereira da Silva. Advogada: Fabiana Negreiros de Azevedo (OAB: 35010/CE). Relator(a): SILVIA
SOARES DE SA NOBREGA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0133150-76.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Apelante: Sompo Seguros S/A. Apelado: Bruno Silva de Souza. Advogada:
Erinalda Cavalcante Scarcela de Lucena (OAB: 7953/CE). Relator(a): SILVIA SOARES DE SA NOBREGA. Tipo de distribuição:
Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
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0134535-59.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Plyscia Gonçalves Bezerra. Repr. Legais: Maria Auxiliadora Gonçalves
de Queiroz, e outro. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição:
Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0153275-02.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Nelito Oliveira de Lima Filho. Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti
(OAB: 18044/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Marítima Seguros S/A. Advogado:
Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0165154-35.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Maria Lucineide Alves de Alencar Viana. Advogada: Francisca Mônica
Barros Brito da Conceição (OAB: 6439/CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogados: Rafael
Pordeus Costa Lima Filho (OAB: 3432/CE) e outro. Relator(a): DURVAL AIRES FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0187100-63.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Roberval Vieira da Silva. Advogados: Luiz Ernesto de Alcantara Pinto
(OAB: 14181/CE) e outros. Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Advogados: Rafael Pordeus Costa
Lima Filho (OAB: 3432/CE) e outro. Relator(a): DURVAL AIRES FILHO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0624472-18.2016.8.06.0000/50001 - Agravo. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB:
16477/CE). Agravado: Francisco Gonçalves Dias. Advogado: Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB: 14458/CE). Relator(a):
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/
relator.
0626379-23.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Hildelberto Monteiro Gomes. Agravante: Cristiane Maria Frota
Gomes. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Agravado: Raimundo Moreira de Almeida Neto. Agravada: Nayara
Maria do Nascimento Bezerra. Advogados: Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (OAB: 3183/CE) e outro. Relator(a): FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/relator.
0627472-94.2014.8.06.0000/50001 - Agravo. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB:
16477/CE). Agravada: Maria Luiza Soares Lopes. Advogados: Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB: 14458/CE) e outro. Relator(a):
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: Encaminhamento/
relator.
0628910-82.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Christianno Fonseca de Souza. Agravante: Camilla Leiria
de Andrade Holanda Souza. Advogados: Rodrigo Freire Carvalho (OAB: 22886/CE) e outro. Agravado: Banco do Brasil S/A.
Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Tipo de distribuição:
Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição: em cumprimento à decisão de fls. 228/229.
0629849-62.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: CBRL Empreendimentos Ltda. Advogado: Helmo Roberio
Ferreira de Meneses (OAB: 28609/CE). Agravada: Francisca Eudênia Rodrigues da Silva. Advogados: Mario da Silva Leal
Sobrinho (OAB: 3104/CE) e outro. Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
0629859-09.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Antônio Danilo Alves de Souza. Advogado: Francisco
Taítalo Mota Melo (OAB: 35936/CE). Agravada: Maria das Graças Uchoa Lima ME. Advogados: Liberato Moreira Lima Neto (OAB:
21255/CE) e outros. Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0629860-91.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: P. R. dos S. C.. Advogado: Alexsandro de Castro Lima
(OAB: 27174/CE). Agravado: S. da F. C. R. P. K. P. da F.. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE).
Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629869-53.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: KSB Comércio e Construções Eireli - ME. Advogada:
Giselle da Silva Bandeira Thé (OAB: 14848/CE). Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0629886-89.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Daniel Alves Medeiros. Repr. Legais: Francisca Idelci
Pimentel Medeiros e outro. Agravado: Unimed Fortaleza - Sociedade Cooperativa Médica Ltda.. Advogado: David Sombra
Peixoto (OAB: 16477/CE). Relator(a): SILVIA SOARES DE SA NOBREGA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição:
Equidade.
0751834-59.2000.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Rogério Paulo da Silva. Advogados: Maria Cristina Chaul Barbosa (OAB:
12153/CE) e outro. Apelado: ACCCard Administradora de Cartões e Serviços S.A.. Advogado: Irapuã de Carvalho Dantas (OAB:
17048/CE). Relator(a): SILVIA SOARES DE SA NOBREGA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0851446-76.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Jailson Veríssimo Garcia. Advogado: Rafael de Sousa
Rezende Monti (OAB: 18044/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Mapfre Vera
Cruz Seguradora S/A. Advogados: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE) e outro. Relator(a): SILVIA SOARES DE SA
NOBREGA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0860606-28.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Marítima Seguros S/A. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Seguro DPVAT S/A. Advogado: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE). Apelado: Bruno do Nascimento Lima.
Advogada: Carolina Freitas Moreira (OAB: 23787/CE). Relator(a): DURVAL AIRES FILHO. Tipo de distribuição: Prevenção ao
Magistrado. Motivo da distribuição: Conforme termo de fls. 236.
0862220-68.2014.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Agravante: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. Advogado: Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho Júnior (OAB:
16045/CE). Agravada: Gevanilda Maciel Malveira. Advogados: Káthia Walêska Lopes Crescêncio Pereira (OAB: 20432/CE) e
outro. Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/Relator.
0889036-87.2014.8.06.0001/50001 - Agravo. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB:
16477/CE). Agravado: Espólio de Francisco Cirineu das Chagas. Advogado: Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB: 14458/CE).
Relator(a): RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. Motivo da distribuição:
Encaminhamento/relator.
0919676-73.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Companhia Excelsior de Seguros S/A. Advogados: Rostand Inácio dos
Santos (OAB: 37246/CE) e outro. Apelado: Aldeci Gomes de Lima. Advogados: Alexandre Ferreira Leite Neto (OAB: 38054/CE)
e outro. Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
Assessoria de Precatórios
0003012-19.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: A. E. P. de M.. Advogados: Jose Nunes Rodrigues (OAB:
10346/CE) e outro. Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a):
PRESIDENTE TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003020-93.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: M. das G. A.. Advogados: Jose Nunes Rodrigues (OAB:
10346/CE) e outro. Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a):
PRESIDENTE TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003023-48.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: E. de J. S.. Advogados: Jose Nunes Rodrigues (OAB:
10346/CE) e outro. Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a):
PRESIDENTE TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003031-25.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: J. V. de C.. Advogado: Wilson Fernandes Amorim
(OAB: 2250/CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a):
PRESIDENTE TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003034-77.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: M. de F. de O. S.. Advogado: Fabiano Aldo Alves Lima
(OAB: 8767/CE). Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a):
PRESIDENTE TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003076-29.2019.8.06.0000 - Precatório. Credor: E. de P. F. L.. Advogados: Patricio Wiliam Almeida Vieira (OAB: 7737/CE)
e outros. Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003077-14.2019.8.06.0000 - Precatório. Credora: A. de F. G. A.. Advogados: Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Junior
(OAB: 5054/CE) e outro. Devedor: M. de S.. Proc. Municipio: Aleandro Henrique Lopes Linhares (OAB: 22348/CE) e outros.
Relator(a): PRESIDENTE TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003080-66.2019.8.06.0000 - Precatório. Credora: E. de F. Z. F. C.. Advogados: Jose Nunes Rodrigues (OAB: 10346/CE)
e outro. Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003081-51.2019.8.06.0000 - Precatório. Credora: M. de F. de A. L.. Advogado: Jorge Henrique Sousa Frota (OAB: 32626/
CE). Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003083-21.2019.8.06.0000 - Precatório. Credora: F. M. P. P.. Advogados: Eltomy Paulo Ribeiro Maia (OAB: 32765/CE) e
outros. Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003084-06.2019.8.06.0000 - Precatório. Credora: A. M. L. de C.. Advogados: Thiago Camara Loureiro (OAB: 19245/CE) e
outros. Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003085-88.2019.8.06.0000 - Precatório. Credora: M. I. F. M. A. F.. Advogados: Fabiana Lima Sampaio (OAB: 33345/CE) e
outros. Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003087-58.2019.8.06.0000 - Precatório. Credor: J. M. de O. J.. Advogado: Djalma Barbosa dos Santos (OAB: 7483/CE).
Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a): PRESIDENTE TJCE.
Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003088-43.2019.8.06.0000 - Precatório. Credora: V. M. L. de C.. Advogado: Djalma Barbosa dos Santos (OAB: 7483/CE).
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Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a): PRESIDENTE TJCE.
Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0003089-28.2019.8.06.0000 - Precatório. Credor: J. A. C. de O.. Advogado: Djalma Barbosa dos Santos (OAB: 7483/CE).
Devedor: M. de F.. Proc. Municipio: Antonio Guilherme Rodrigues de Oliveira (OAB: 7088/CE). Relator(a): PRESIDENTE TJCE.
Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0629635-71.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credora: M. de S.. Advogado: Francisco Aprigio da Silva (OAB:
9073/CE). Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
0629636-56.2019.8.06.0000 - Pedido de Providências. Credor: F. de A. P.. Advogado: Francisco Aprigio da Silva (OAB:
9073/CE). Devedor: E. do C.. Procs. Estado: João Renato Banhos Cordeiro (OAB: 16941/CE) e outros. Relator(a): PRESIDENTE
TJCE. Tipo de distribuição: Encaminhamento. Motivo da distribuição: Encaminhamento.
Órgão Especial
0629834-93.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Liamara Silva Lopes. Advogado: Gustavo Brígido
Bezerra Cardoso (OAB: 18031/CE). Impetrado: Governador do Estado do Ceará. Impetrado: Secretário da Segurança Pública e
Defesa Social do Estado do Ceará. Impetrado: Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Relator(a): TEREZE
NEUMANN DUARTE CHAVES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629836-63.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Mix Quality Prestacão de Serviço Ltda.. Advogado:
Igor Cesar Rodrigues dos Anjos (OAB: 26482/CE). Impetrado: Secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Impetrado:
Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Impetrado: Procurador-Geral do Estado do Ceará.
Impetrado: Pregoeiro do Estado do Ceará. Relator(a): CARLOS ALBERTO MENDES FORTE. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0629840-03.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Werisleyk Queiroz da Silva. Advogados: Jose Aurino
de Paula da Silva Junior (OAB: 31443/CE) e outros. Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará.
Impetrado: Procurador-Geral do Estado do Ceará. Relator(a): EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE. Tipo de distribuição: Sorteio.
Motivo da distribuição: Equidade.
0629879-97.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Erisberto Pereira do Nascimento. Advogados: Ronald
Sampaio Serra E Silva (OAB: 37904/CE) e outros. Impetrado: Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do
Ceará. Impetrado: Secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA
MENDES. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629901-58.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Lar Antônio de Pádua. Advogado: João Marcos Sales
(OAB: 28252/CE). Impetrado: Secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Impetrado: Secretário das Cidades do Estado do
Ceará. Impetrado: Procurador Geral do Estado do Ceará. Impetrado: Pregoeiro do Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da
distribuição: Equidade.
Seção Criminal
0629747-40.2019.8.06.0000 - Desaforamento de Julgamento. Requerente: Jonas da Silva Cruz. Requerente: Rodrigo
Cordeiro Teixeira. Advogada: Maria Valdilania Bezerra Viana Albuquerque (OAB: 9375/CE). Requerido: Ministério Público do
Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MAXIMO. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
0629871-23.2019.8.06.0000 - Desaforamento de Julgamento. Requerente: João Paulo Silva Sampaio. Advogado: Luciano
Alves Daniel (OAB: 14941/CE). Requerido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual
(OAB: OO). Relator(a): MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA. Tipo de distribuição: Sorteio. Motivo da distribuição: Equidade.
Total de feitos: 279
P/ Divisão de Distribuição
P/ Secretaria Judiciária
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SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
0061213-50.2009.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/13ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Estado do Ceará. Procurador:
Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelada: Maria Antonia Silva de Souza. Advogada: Alessandra Erika Maia Barros (OAB:
21113/CE). Advogado: Felipe Reinaldo Rabelo Leal (OAB: 17528/CE). Relator(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
0164303-59.2018.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Associação Cearense dos
Empresários da Construção e Loteadores - ACECOL. Advogado: Edwin Basto Damasceno (OAB: 14361/CE). Advogado: Rodrigo
Aderaldo Miranda (OAB: 27518/CE). Advogada: Ana Carolina Jespersen de Athayde Cardoso (OAB: 16958/CE). Apelado:
Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Relator(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
Total de processos a julgar: 2
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
Naiana Rocha Frota Philomeno Gomes
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

1ª Câmara Direito Público
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta:
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
0002642-64.2016.8.06.0123 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: Maria Vanderlandia Amorim. Advogado: Oreilly
Gabriel do Nascimento (OAB: 25533/CE). Advogada: Ana Cecilia Machado Fernandes (OAB: 30983/CE). Remetente: Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Meruoca. Apelado: Município de Meruoca. Proc. Municipio: George Aguiar Dias (OAB:
15596/CE). Relator(a): LISETE DE SOUSA GADELHA
0008868-71.2017.8.06.0084 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: Município de Guaraciba do Norte. Proc.
Municipio: Sharlys Michael de Sousa Lima Aguiar (OAB: 20870/CE). Remetente: Juiz de Direito da Comarca de Guaraciaba do
Norte. Apelado: Luciano Torquato Severiano. Apelado: João Marques Salustiano. Apelada: Antônia Ruana Mesquita Vasconcelos.
Advogada: Mariana de Farias Rodrigues (OAB: 29637/CE). Relator(a): LISETE DE SOUSA GADELHA
0024513-71.2016.8.06.0117 - Apelação. Apelante: Sindicato Unificado dos Profissionais Em Educação do Município de
Maracanaú (SUPREMA). Advogado: Joufre Medeiros Montenegro (OAB: 24047/CE). Advogado: Dmitri Montenegro Ribeiro
(OAB: 24376/CE). Advogada: Samara de Oliveira Pinho (OAB: 31314/CE). Advogado: Gaudenio Santiago do Carmo (OAB:
20944/CE). Apelado: Município de Maracanaú. Procurador: Procuradoria do Município de Maracanaú. Relator(a): LISETE DE
SOUSA GADELHA
0054376-71.2012.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado:
Espólio de Miguel Dias de Souza. Inventariante: Miguel Dias de Souza Filho. Advogado: Ademar Mendes Bezerra Junior (OAB:
15786/CE). Relator(a): LISETE DE SOUSA GADELHA
0147311-23.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Daniel Lima de Albuquerque. Advogado: Duquesne Monteiro de Castro
(OAB: 6734/CE). Apelado: Departamento Estadual de Trânsito- Detran- Ceará. Proc. Jurídico: Felipe Meton Holanda Cavalcanti
de Albuquerque (OAB: 25515/CE). Relator(a): LISETE DE SOUSA GADELHA
0151508-21.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Embracon Admiistradora de Consórcio Ltda.. Advogado: Rui Nogueira
Paes Caminha Barbosa (OAB: 274876/SP). Apelado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de
Fortaleza. Relator(a): LISETE DE SOUSA GADELHA
Total de processos a julgar: 8
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
Naiana Rocha Frota Philomeno Gomes
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

1ª Câmara Direito Público
PAUTA DE JULGAMENTO
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0004776-18.2017.8.06.0127 - Apelação - Monsenhor Tabosa/Vara Única da Comarca de Monsenhor Tabosa. Apelante:
Maria do Socorro Farias. Advogado: Francisco de Assis Mesquita Pinheiro (OAB: 7068/CE). Advogado: Antonio Glay Frota
Osterno (OAB: 7128/CE). Advogada: Maria Andiara Gomes Izidório (OAB: 6656/CE). Apelado: Município de Monsenhor Tabosa
/CE. Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0113746-34.2019.8.06.0001 - Remessa Necessária - Fortaleza/15ª Vara da Fazenda Pública. Autora: Maria José de
Sousa Gomes. Curadora: Francisca de Sousa Gomes Neta. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE).
Remetente: Juiz de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Réu: Estado do Ceará. Procurador:
Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0119026-83.2019.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/15ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Estado
do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Fortaleza. Apelado: Francisco Cândido Maciel. Repr. Legal: Maria de Fátima Oliveira Maciel. Advogado: Ronaldo
Cassimiro Lorenzen Pippi (OAB: 24424/CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. Revisor(a): FERNANDO LUIZ
XIMENES ROCHA
0124227-27.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/9ª Vara da Fazenda Pública. Remetente: Juiz
de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apte/Apdo: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Apte/Apdo: Maria de Fátima Mesquita Nogueira. Advogado: Rodrigo Carvalho Azin (OAB: 23859/CE).
Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. Revisor(a): FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
0125792-26.2017.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/8ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: BZ Negócios e Participações
S.A.. Advogado: Walter Hubmann (OAB: 28409/CE). Apelado: Município de Fortaleza. Proc. Municipio: Jose Soares de Souza
Neto (OAB: 8153/CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0131379-29.2017.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/12ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: José Wiyuron Lopes Figueiredo.
Advogado: Gustavo Brígido Bezerra Cardoso (OAB: 18031/CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Apelado: Instituto AOCP - Assessoria e Organização de Concursos Públicos. Advogado: Fábio Ricardo Morelli
(OAB: 31310/PR). Advogado: Camila Boni Bilia (OAB: 42674/PR). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0160921-29.2016.8.06.0001/50001 - Embargos de Declaração - Fortaleza/13ª Vara da Fazenda Pública. Embargante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Embargado: Sellene Comércio e Representações
Ltda. (CNPJ/MF nº 05.329.222/0001-76). Embargado: Sellene Comércio e Representações Ltda (CNPJ 05.329.222/0004-19).
Advogado: Walbene Graça Ferreira Filho (OAB: 15486/CE). Advogado: Romulo Eugenio de Vasconcelos Alves (OAB: 13533/
CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0179865-84.2013.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração - Fortaleza/5ª Vara da Fazenda Pública. Embargante: Maria
do Socorro Pereira Olimpio. Embargante: Maria Leonice Oliveira Souza. Embargante: Raimunda Paula da Silva Reis. Advogado:
Clailson Cardoso Ribeiro (OAB: 13125/CE). Embargado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0627435-28.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Guaraciaba do Norte/Vara Única da Comarca de Guaraciaba
do Norte. Agravante: Município de Guaraciaba do Norte. Proc. Municipio: Hozanan Linhares Gomes (OAB: 18981/CE). Proc.
Municipio: Sharlys Michael de Sousa Lima Aguiar (OAB: 20870/CE). Agravada: Margarida Tomaz Soares da Silva. Advogado:
Joao Alves de Sousa Filho (OAB: 22563/CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0627435-28.2018.8.06.0000/50000 - Agravo - Guaraciaba do Norte/Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte.
Agravante: Município de Guaraciaba do Norte. Proc. Municipio: Sharlys Michael de Sousa Lima Aguiar (OAB: 20870/CE).
Agravada: Margarida Tomaz Soares da Silva. Advogado: Joao Alves de Sousa Filho (OAB: 22563/CE). Relator(a): PAULO
AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0627446-57.2018.8.06.0000/50000 - Agravo - Guaraciaba do Norte/Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte.
Agravante: Município de Guaraciaba do Norte. Advogado: Sharlys Michael de Sousa Lima Aguiar (OAB: 20870/CE). Agravado:
Irismar Gomes da Silva. Advogado: Joao Alves de Sousa Filho (OAB: 22563/CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE
FILHO
0627446-57.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Guaraciaba do Norte/Vara Única da Comarca de Guaraciaba
do Norte. Agravante: Município de Guaraciaba do Norte. Proc. Municipio: Hozanan Linhares Gomes (OAB: 18981/CE). Proc.
Municipio: Sharlys Michael de Sousa Lima Aguiar (OAB: 20870/CE). Agravada: Irismar Gomes da Silva. Advogado: Joao Alves
de Sousa Filho (OAB: 22563/CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0629032-32.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Morada Nova/3º Vara da Comarca de Morada Nova. Agravante:
Maria Edileusa Raulino Pimentel. Advogado: Marcelo Anderson Raulino Santana (OAB: 23281/CE). Agravado: Ministério Público
do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE
FILHO
0629034-02.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Morada Nova/3º Vara da Comarca de Morada Nova. Agravante: Rita
Coelho de Almeida. Advogado: Marcelo Anderson Raulino Santana (OAB: 23281/CE). Agravado: Ministério Público do Estado do
Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
0629035-84.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Morada Nova/3º Vara da Comarca de Morada Nova. Agravante:
Maria Erivânia Rabelo. Advogado: Marcelo Anderson Raulino Santana (OAB: 23281/CE). Agravado: Ministério Público do Estado
do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

34

0859822-51.2014.8.06.0001 - Remessa Necessária - Fortaleza/13ª Vara da Fazenda Pública. Impetrante: Kalyane Kélem
Àvila Maldonado. Advogado: Jean Pierre Ribeiro Ferreira (OAB: 17588/CE). Remetente: Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Fortaleza. Impetrado: Diretor-Presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH. Impetrado:
Gerente de Recursos Humanos do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH. Advogado: Alessandro Pereira Gama (OAB:
20844/CE). Relator(a): PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
Total de processos a julgar: 24
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
Naiana Rocha Frota Philomeno Gomes
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

ATAS DAS SESSÕES

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 31 DE 02.09.2019
Aos dois (02) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezenove (2019), no Plenário da 1ª Câmara de Direito
Público, com início às 13h30min, teve lugar a 31ª Reunião Ordinária deste Colegiado, ocasião em que, sem discrepância, foi
aprovada a Ata da Reunião Ordinária nº 30 dos vinte e seis (26) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e dezenove
(2019). Estiveram presentes os Exmos. Srs. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Presidente), FERNANDO LUIZ
XIMENES ROCHA, LISETE DE SOUSA GADELHA, PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO e MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
(Desa. Convocada). O Ministério Público se fez representar pela Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. ISABEL MARIA
SALUSTIANO ARRUDA PORTO e os trabalhos foram coordenados pela Dra. NAIANA ROCHA FROTA PHILOMENO GOMES
(Coordenadora). 1 – PROCESSOS EXTRAPAUTA: 1.1 - Nº 0000412-25.2019.8.06.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL. SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 11ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS
PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A
Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do conflito para declarar a competência da 11ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Fortaleza, nos termos do voto do e. Relator”. 1.2 - Nº 0117914-31.2009.8.06.0001/50002 - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. EMBARGANTE: ESTADO DO CEARÁ. EMBARGADO: MARIA APARECIDA SILVA DA ROCHA. – Julgadores:
Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO
BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para rejeitá-los,
nos termos do voto do e. Relator”. 2.1 - 0004603-04.2017.8.06.0059 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - CARIRIAÇU/
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARIRIAÇU. APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARIRIAÇU. APELADA: MARIA REGILANIA FEITOSA. – Julgadores: Exmos. Deses.
PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA, PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO,
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e MARIA IRANEIDE MOURA SILVA (Desa. Convocada). – Síntese do julgamento: “A
Câmara, por maioria de votos, vencido os Exmos. Srs. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE e MARIA IRANEIDE
MOURA SILVA (Desa. Convocada), acordou em conhecer dos recursos para lhes negar provimento, ficando a Exma. Sra. Desa.
LISETE DE SOUSA GADELHA designada a lavrar o acódão”. 2.2 - 0056048-96.2017.8.06.0112 - APELAÇÃO - JUAZEIRO DO
NORTE/2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE. APELANTE: CICERO GLEIDSON SILVA TELES.
APELADO: ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE
DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade,
acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. Pediu preferência de julgamento
e fez sustentação oral por videoconferência a Dra. Samara da Paz Oliveira (OAB/CE 24.482). Pedidos deferidos. 2.3 - 000645735.2015.8.06.0081 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - GRANJA/1ª VARA. APELANTE: MUNICÍPIO DE GRANJA.
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA. APELADA: MYRLA GOMES RODRIGUES. –
Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO
AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer dos recursos
para lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator”. Pediram preferência de julgamento e fizeram sustentação
oral os Drs. Priscila Sousa de Oliveira (OAB/CE 39.709) e Nathaniel da Silveira Britto Neto (OAB/CE 9.813). Pedidos deferidos.
2.4 - 0627705-52.2018.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORTALEZA/13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO LUIZ BARBOSA DE SOUSA. INVENTARIANTE: MÔNICA DA SILVA BARBOSA.
AGRAVADO: ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator),
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por
unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator”. Pediu
preferência de julgamento o Dr. Osmar Lucena Neto (OAB/CE 25.109). Pedido deferido. 2.5 - 0629030-62.2018.8.06.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MORADA NOVA/3º VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA. AGRAVANTE: ROGÉRIA
MARIA RAULINO SANTANA. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses.
PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS
PONTE. – Síntese do julgamento: “Continuando o julgamento, o Exmo. Sr. Des. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
proferiu voto-vista no sentido de manter seu posicionamento inicial. Desta feita, a Câmara, por maioria de votos, vencido o e.
Relator, acordou em conhecer do recurso para lhe dar provimento ao recurso, ficando o Exmo. Sr. Des. FERNANDO LUIZ
XIMENES ROCHA designado para lavrar o acórdão”. 2.6 - 0006045-81.2016.8.06.0045 - REMESSA NECESSÁRIA - BARRO/
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARRO. IMPETRANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE BARRO.
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARRO. IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRO. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES
ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em
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conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.7 - 0030295-92.2011.8.06.0001 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - FORTALEZA/13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. APELANTE: AUTARQUIA
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA - AMC. APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/CE.
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA. APELADA: MARIA
GORETE MATIAS BEZERRA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO
LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade,
acordou em conhecer dos recursos para negar provimento ao reexame necessário e ao apelo da Autarquia Municipal de Trânsito
– AMC, dando provimento ao apelo do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, nos termos do voto do e. Relator”. 2.8 0031970-90.2011.8.06.0001/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FORTALEZA/3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
REQUERENTE: ESTADO DO CEARÁ. EMBARGADA: ALEXANDRA JACKELINE MOURA ROLIM SILVA. – Julgadores:
Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO
BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para rejeitá-los,
nos termos do voto do e. Relator”. 2.9 - 0046230-23.2017.8.06.0112 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - JUAZEIRO DO
NORTE/1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE. APELANTE: ESTADO DO CEARÁ. REMETENTE: JUIZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE. APELADO: ODILON SARAIVA DA CRUZ NETO.
– Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e
PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “Iniciado o julgamento, o e. Relator votou no sentido de
conhecer e dar provimento aos recursos. Após, o Exmo. Sr. Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA pediu vista dos autos.”
Pedido deferido. Julgamento suspenso. 2.10 - 0050618-03.2014.8.06.0167 - APELAÇÃO - SOBRAL/1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SOBRAL. APELANTE: OTÁVIO RIBEIRO FROTA. APELADO: MUNICÍPIO DE SOBRAL. – Julgadores:
Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO
BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar
provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.11 - 0051136-27.2013.8.06.0167 - APELAÇÃO - SOBRAL/1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SOBRAL. APELANTE: VICENTE MENDES CAVALCANTE JUNIOR. APELADO: MUNICÍPIO DE SOBRAL. –
Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO
FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para
lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.12 - 0069893-82.2016.8.06.0064 - APELAÇÃO - CAUCAIA/2ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA. APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA. APELADO: MUNICÍPIO DE
CAUCAIA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES
ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em
conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.13 - 0076897-54.2005.8.06.0001 REMESSA NECESSÁRIA - FORTALEZA/6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORA: MARIA GUIMARÃES DE SOUZA.
REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA. RÉU: ESTADO DO
CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do
recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.14 - 0121126-79.2017.8.06.0001 - REMESSA
NECESSÁRIA - FORTALEZA/9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUTORA: FRANCISCA DO CARMO MENESES. REPR.
LEGAL: MARIA DE FÁTIMA MENEZES. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE FORTALEZA. RÉU: ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO
(Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara,
por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.15 0624758-88.2019.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORTALEZA/4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVANTE:
ESTADO DO CEARÁ. AGRAVADA: SOLENOID MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP. – Julgadores: Exmos. Deses.
PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS
PONTE. – Síntese do julgamento: “Iniciado o julgamento, o e. Relator votou no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso. Após, o Exmo. Sr. Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA pediu vista dos autos.” Pedido deferido. Julgamento
suspenso. 2.16 - 0627217-34.2017.8.06.0000/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - BARBALHA/2ª VARA DA COMARCA
DE BARBALHA. EMBARGANTE: BRINGEL E CARVALHO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. EMBARGADO: ESTADO DO
CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES
ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em
conhecer do recurso para rejeitá-los, nos termos do voto do e. Relator”. 2.17 - 0631248-63.2018.8.06.0000 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - FORTALEZA/4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVANTE: CCI CONSULTORIA EM CONVERGÊNCIA
DA INFORMAÇÃO LTDA. AGRAVANTE: RAFAELA MATTOSO PINHO. AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
AGRAVADO: CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON
ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do
julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do
e. Relator”. 2.18 - 0008889-64.2016.8.06.0122 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - MAURITI/VARA ÚNICA DA
COMARCA DE MAURITI. APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MAURITI. APELADA: JOANA PAULA DO NASCIMENTO. – Julgadores: Exmos. Deses.
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA (Relator), PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE e LISETE DE SOUSA GADELHA. –
Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao
reexane necessário, negando ao apelo, nos termos do voto do e. Relator”. 2.19 - 0629163-07.2018.8.06.0000 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - FORTALEZA/34ª VARA CÍVEL. AGRAVANTE: REGINALDO TAVARES DOS SANTOS. AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. – Julgadores: Exmos. Deses. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA
(Relator), PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE e LISETE DE SOUSA GADELHA. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por
unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe dar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.20 - 000534192.2017.8.06.0155 - APELAÇÃO - QUIXERÉ/VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUIXERÉ. APELANTE: MUNICÍPIO DE
QUIXERÉ. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON
ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do
julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do
e. Relator”. 2.21 - 0013139-25.2016.8.06.0128 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - MORADA NOVA/3º VARA DA
COMARCA DE MORADA NOVA. APELANTE: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA
DA COMARCA DE MORADA NOVA. APELADO: JOSÉ SÉRGIO NOBRE. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON
ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do
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julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer dos recursos para lhes dar provimento, nos termos do voto do
e. Relator”. 2.22 - 0016501-34.2017.8.06.0117 - APELAÇÃO - MARACANAÚ/3ª VARA CÍVEL. APELANTE: MUNICÍPIO DE
MARACANAÚ. APELADA: FRANCISCA ELIETE VITORIANO DE MACÊDO. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON
ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do
julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do
e. Relator”. 2.23 - 0064052-19.2007.8.06.0001 - APELAÇÃO - FORTALEZA/14ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. APELANTE:
FRANCISCA THELMA DE ANDRADE BRITO. APELADO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO
AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. –
Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em não conhecer do recurso, nos termos do voto do e. Relator”.
2.24 - 0622454-19.2019.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORTALEZA/4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E DE
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVANTE: HELÁDIO FEITOSA DE CASTRO FILHO. AGRAVADO: MUNICÍPIO
DE FORTALEZA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO (Relator), FERNANDO LUIZ XIMENES
ROCHA e PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em
conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.25 - 0052469-69.2017.8.06.0071/50000 AGRAVO - CRATO/2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO. AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
CEARÁ. AGRAVADO: ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator),
LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por
unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.26 - 007634924.2008.8.06.0001/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FORTALEZA/8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGANTE:
ESTADO DO CEARÁ. EMBARGADO: CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO
FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. –
Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para acolhê-los sem, contudo, efeitos
infringenciais, nos termos do voto do e. Relator”. 2.27 - 0103092-22.2018.8.06.0001/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- FORTALEZA/15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ.
EMBARGADO: ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator),
LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por
unanimidade, acordou em conhecer do recurso para rejeitá-los, nos termos do voto do e. Relator”. 2.28 - 012781690.2018.8.06.0001/50001 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FORTALEZA/15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. EMBARGADO: ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores: Exmos. Deses.
PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO.
– Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para rejeitá-los, nos termos do voto
do e. Relator”. 2.29 - 0575544-92.2000.8.06.0001/50000 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FORTALEZA/5ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA. EMBARGANTE: MARIA JANCILA JÚNIOR AZEVEDO. EMBARGANTE: MARIA VILIAN VALENTE
CELEDONIO. EMBARGANTE: FRANCISCO JAY GONÇALVES. EMBARGANTE: RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA.
EMBARGANTE: MARIA RODRIGUES DA SILVA MARTINS. EMBARGANTE: LÚCIA EVERDOSA. EMBARGANTE: MARIA
CÉLIA TEIXEIRA. EMBARGANTE: MARGARIDA LACERDA DE VASCONCELOS SOBRAL. EMBARGANTE: ONOFRE
MARTINS BRILHANTE. EMBARGANTE: ANTÔNIO SALVIANO DE SOUSA. EMBARGADO: ESTADO DO CEARÁ. –
Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO
AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso
para rejeitá-los, nos termos do voto do e. Relator”. 2.30 - 0001696-73.2016.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARAIPABA/VARA ÚNICA. AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. AGRAVADO: MUNICIPIO DE
PARAIPABA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA
e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do
recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.31 - 0002523-06.2016.8.06.0123 - APELAÇÃO /
REMESSA NECESSÁRIA - MERUOCA/VARA ÚNICA. APELANTE: ANTONIO CLÁUDIO CANDIDO DA SILVA. REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MERUOCA. APELADO: MUNICÍPIO DE MERUOCA. – Julgadores:
Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON
ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer dos recursos para lhes
dar parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.32 - 0003766-41.2008.8.06.0001 - APELAÇÃO - FORTALEZA/4ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA. APELANTE: TEREZA MARIA TÁVORA XIMENES. APELADO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
– Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO
AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso
para lhe dar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.33 - 0004863-42.2009.8.06.0001 - APELAÇÃO - FORTALEZA/13ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA. APELANTE: SEVERINA ALVES DE SOUSA. APELANTE: ELIZABETH RAMOS
BARBOSAAPELANTE: MARIA DE FÁTIMA DIAS DE HOLANDA ALENCAR. APELANTE: MARIA ALVINA MOURA DE
ALENCAR. . APELADO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE
(Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara,
por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.34 0007006-28.2017.8.06.0161 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - SANTANA DO ACARAÚ/VARA ÚNICA. APELANTE:
ESTADO DO CEARÁ. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SANTANA DO ACARAÚ. APELADA: ANA
SHISLANE ARAÚJO. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA
GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, ressalvado o
posicionamento pessoal do Exmo. Sr. Des. PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, acordou em conhecer dos recursos para
lhes negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.35 - 0008483-88.2015.8.06.0086 - APELAÇÃO / REMESSA
NECESSÁRIA - HORIZONTE/VARA ÚNICA. APELANTE: MUNICÍPIO DE HORIZONTE. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE HORIZONTE. APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
HORIZONTE -SISPHO. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA
GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em
conhecer dos recursos para dar parcial provimento à remessa necessária, negando provimento ao apelo, nos termos do voto do
e. Relator”. 2.36 - 0083847-79.2005.8.06.0001 - APELAÇÃO - FORTALEZA/4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. APELANTE:
ANA MARIA MORAIS DUARTE. APELANTE: FRANCISCA CLEBIA BARBOSA LIMA. APELANTE: IVANIA MARIA MONTEIRO
BARRETO. APELANTE: INÊS ARAÚJO PONTES. APELANTE: MARLUCE CHAVES NUNES. APELANTE: FRANCISCA ELBA
BEZERRA DE MENEZES. APELANTE: LUCY MEIRE CHAVES NUNES. APELANTE: MARIA IOLANDA BRITO QUARESMA.
APELANTE: ANA PAULA BRITO QUARESMA. APELANTE: VERONICA ARAUJO BATISTA. APELANTE: ROGÉRIO GOMES
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DA SILVA. APELADO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE
(Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do julgamento: “A Câmara,
por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.37 0171231-02.2013.8.06.0001 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - FORTALEZA/5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
APELANTE: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE FORTALEZA. APELADA: ASTROGILDA SENA CARVALHO. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO
FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. –
Síntese do julgamento: “Iniciado o julgamento, o e. Relator votou no sentido de conhecer dos recursos e lhes dar provimento.
Após, a Exma. Sra. Desa. LISETE DE SOUSA GADELHA pediu vista dos autos.” Pedido deferido. Julgamento suspenso.
2.38 - 0620599-66.2000.8.06.0001 - APELAÇÃO - FORTALEZA/13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. APELANTE: ESTADO DO
CEARÁ. APELADO: FRANCISCO IRAPUAN DOS SANTOS CASTRO FILHO. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO
FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. –
Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos
do voto do e. Relator”. 2.39 - 0631404-51.2018.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TAUÁ/3ª VARA DA COMARCA DE
TAUÁ. AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAUÁ. AGRAVADO: FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA. – Julgadores: Exmos. Deses.
PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO.
– Síntese do julgamento: “Iniciado o julgamento, o e. Relator votou no sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento.
Após, a Exma. Sra. Desa. LISETE DE SOUSA GADELHA pediu vista dos autos.” Pedido deferido. Julgamento suspenso.
2.40 - 0631636-63.2018.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TAUÁ/3ª VARA DA COMARCA DE TAUÁ. AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE TAUÁ. AGRAVADO: MANOEL ELIEZIO ALVES SILVA. – Julgadores: Exmos. Deses. PAULO FRANCISCO
BANHOS PONTE (Relator), LISETE DE SOUSA GADELHA e PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO. – Síntese do
julgamento: “Iniciado o julgamento, o e. Relator votou no sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento. Após, a Exma.
Sra. Desa. LISETE DE SOUSA GADELHA pediu vista dos autos.” Pedido deferido. Julgamento suspenso. 2.41 - 000254479.2016.8.06.0123 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - MERUOCA/VARA ÚNICA. APELANTE: ANA CLEVIA RICARDO
COÊLHO. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MERUOCA. APELADO: MUNICÍPIO DE
MERUOCA. – Julgadores: Exmos. Deses. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA (Relator), PAULO FRANCISCO BANHOS
PONTE e LISETE DE SOUSA GADELHA. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer dos
recursos para lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.42 - 0002641-79.2016.8.06.0123 - APELAÇÃO
/ REMESSA NECESSÁRIA - MERUOCA/VARA ÚNICA. APELANTE: MARIA JOENIA PIRES BERNARDO. REMETENTE: JUIZ
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MERUOCA. APELADO: MUNICÍPIO DE MERUOCA. – Julgadores: Exmos.
Deses. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA (Relator), PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE e LISETE DE SOUSA
GADELHA. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer dos recursos para lhes dar parcial
provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 2.43 - 0871123-92.2014.8.06.0001 - APELAÇÃO - FORTALEZA/8ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA. APELANTE: MARA COSME MOREIRA DE OLIVEIRA. APELADO: ESTADO DO CEARÁ. – Julgadores:
Exmos. Deses. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA (Relator), PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE e LISETE DE SOUSA
GADELHA. – Síntese do julgamento: “A Câmara, por unanimidade, acordou em conhecer do recurso para lhe negar
provimento, nos termos do voto do e. Relator”. 3 – DIVERSOS: 3.1 – PROCESSOS ADIADOS: 3.1.1 - 0626584-57.2016.8.06.0000
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - JAGUARIBE/VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARIBE. AGRAVANTE: JOSÉ SÉRGIO
PINHEIRO DIÓGENES. AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBE. 3.1.2 - 0008178-02.2016.8.06.0141 - APELAÇÃO
- PARAIPABA/VARA ÚNICA. APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DUARTE. APELANTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS
SILVA. APELANTE: MARIA FERREIRA GARCIA. APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE FREITAS. APELANTE: MARIA
IRLANDA DA SILVA OLIVEIRA. APELANTE: SÉFORA PAULA DE SOUZA. APELANTE: ZULEIDE SANTANA AGUIAR VIANA.
APELANTE: ELIZABETH MENDES ALMEIDA ROCHA. APELANTE: VALMIRA ACÁCIO CABRAL. APELANTE: VALDENICE
ÂNGELO DA ROCHA. APELANTE: CLEANE CARNEIRO MOURA BARROSO. APELADO: MUNICÍPIO DE PARAIPABA. 3.2 –
PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA: 3.2.1 - 0119026-83.2019.8.06.0001 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA FORTALEZA/15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AUTOR: FRANCISCO CANDIDO MACIEL. CURADORA: MARIA DE FATIMA
OLIVEIRA MACIEL. REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FORTALEZA.
RÉU: ESTADO DO CEARÁ. 3.2.2 - 0003785-82.2018.8.06.0167 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - SOBRAL/VARA
ÚNICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOBRAL. APELANTE: E. DO C.. REMETENTE: J. DE D. DA V. Ú DA
I. E J. DA C. DE S.. RÉU: D. DA E. P. C. C. ( - C. DE E. DE J. E A. N. S.. APELADA: M. M. F. DE A. 3.2.3 - 062762928.2018.8.06.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORTALEZA/4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVANTE: IDEVALDO
DA SILVA BODIÃO. AGRAVADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE. 3.3 – VOTO DE
CONGRATULAÇÕES: O e. Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA proferiu voto de congratulações ao Exmo. Sr. Des.
JUDICAEL SUDÁRIO DE PINHO pela posse de Sua Excelência como Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho – 7ª
Região, ocorrida sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. PLAUTO CARNEIRO PORTO, no que foi acompanhado dos demais
presentes. -- e como nada mais havia a tratar, o presidente deu por encerrada a sessão da qual se lavrou a presente Ata. Esta,
lida e aprovada, vai adiante assinada. Primeira Câmara de Direito Público, aos nove (09) dias do mês de setembro (09) do ano
de dois mil e dezenove (2019).
NAIANA ROCHA FROTA PHILOMENO GOMES – Coordenadora
Des. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE – Presidente

2ª Câmara de Direito Público

DESPACHOS - 2ª Câmara de Direito Público

Coordenadoria de Direito Público - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
2ª Câmara Direito Público
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0000104-11.2013.8.06.0190 - Apelação. Apelante: Ministério Publico do Estado do Ceará. Apelado: Públio Jorge Matias
Dinelly. Advogado: Antonio Carlos Fernandes Pinheiro (OAB: 22941/CE). Advogado: Samuel Nunes da Silva (OAB: 30465/
CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Diante do exposto, conheço do Recurso Apelatório para dar-lhe
provimento, na forma do art. 932, inciso V, alínea a, do CPC, cassando a sentença, com determinação do retorno dos autos à
Comarca de origem pra regular prosseguimento do feito, diante da impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 4º, do CPC.
Ciência as partes. Expedientes necessários. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator
0120351-64.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC. Proc. Jurídico: Francisco Deusito
de Souza (OAB: 10361/CE). Procª. Jurídica: Joyciane Ferreira Cavalcante Marques (OAB: 31185/CE). Apelante: Município
de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Apelado: Phyllype Moreira Bernardino. Advogada: Jeritza
Pompeu Andrade Gurgel (OAB: 36210/CE). Impetrado: Presidente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza - ETUFOR.
Advogado: Jose Antunes Teixeira Filho (OAB: 30817/CE). Impetrado: Comandante da Guarda Municipal de Fortaleza. Despacho:
- EX POSITIS, fulcrado no art. 932, III, do CPC, não conheço das apelações cíveis, porquanto prejudicadas, quanto ao reexame
necessário, face a perda superveniente de objeto por ausência de interesse recursal, impende a denegação da segurança
sem resolução de mérito, nos moldes preconizados no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, bem assim no art. 485, VI, do
CPC. Honorários indevidos (súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ) e art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Intime-se. Expedientes
necessários. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0122091-57.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Autarquia Municipal de Transito e Cidadania -AMC. Apelante: Município de Fortaleza. Proc.
Municipio: Marcelo de Arruda Bezerra (OAB: 8080/CE). Apelado: Jardel de Sousa Forte Teixeira. Apelado: Waldenilo Balaio da
Silva Junior. Apelado: Evaristo de Freitas Neto. Apelado: Francisco Edilson de Freitas. Advogado: Erick Freitas Medeiros de
Oliveira (OAB: 16419/CE). Réu: Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza- Etufor. Réu: Comandante da Guarda Municipal
de Fortaleza. Despacho: - EX POSITIS, fulcrado no art. 932, III, do CPC, não conheço das apelações cíveis, porquanto
prejudicadas, quanto ao reexame necessário, face a perda superveniente de objeto por ausência de interesse recursal, impende
a denegação da segurança sem resolução de mérito, nos moldes preconizados no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, bem
assim no art. 485, VI, do CPC. Honorários indevidos (súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ) e art. 25 da Lei nº 12.016/2009.
É como voto. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0629232-05.2019.8.06.0000 - Mandado de Segurança. Impetrante: Hevertton Silva Costa Melo. Advogada: Gabriela
Lindynalva Rodrigues Silva (OAB: 15173/AL). Advogada: Josefa Janes da Silva (OAB: 10690/AL). Impetrado: Delegado Geral
da Polícia Civil do Estado do Ceará. Despacho: - Diante do exposto, com supedâneo no art. 64, § 3º, do CPC, DECLINO
DA COMPETÊNCIA e determino a remessa dos autos, com URGÊNCIA, para uma das Varas da Fazenda Pública do Fórum
Clóvis Beviláqua, após distribuição. Intime-se e comunique-se. Expedientes necessários. Fortaleza, 2 de setembro de 2019.
FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator
0738724-90.2000.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Estado do Ceará. Proc. Estado: Antonio Jose de Melo Carvalho (OAB:
5438/CE). Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelado: Carla Morgana de Souza Bezerra-ME. Advogado:
Raimundo Jansen de Oliveira (OAB: 11127/CE). Despacho: - Diante do exposto, mantenho a sentença em todos os seus
termos, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, ordenando seu arquivamento, caso transcorra in albis o prazo contra
a vertente decisão. CIÊNCIA ÀS PARTES. EXPEDIENTES NECESSÁRIOS. Fortaleza, 28 de agosto de 2019. FRANCISCO
GLADYSON PONTES Relator
Total de feitos: 5

Coordenadoria de Direito Público - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
2ª Câmara Direito Público
0004695-45.2006.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelado: Lia e
Annette Indústria e Comércio Ltda. Advogado: Fredy Jose Gomes de Albuquerque (OAB: 13083/CE). Despacho: - Ex positis,
conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação, para negar-lhes provimento, em obediência ao mandamento do
art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e às Súmulas de nº 323 do STF e 31 deste TJ-CE. Publique-se. Intime-se. Ao final,
empós certificado o decurso do prazo, arquive-se. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. DES. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
Relatora
0113942-72.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Apelado:
Jose Ney Mendes Bevilaqua Junior. Advogada: Maria Celia Soares (OAB: 12594/CE). Réu: Empresa de Transporte Urbano
de Fortaleza-ETUFOR. Advogado: Jose Antunes Teixeira Filho (OAB: 30817/CE). Réu: Comandante da Guarda Municipal de
Fortaleza. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - EX POSITIS, fulcrado no art. 932, III, do CPC, não conheço
da apelação cível, porquanto prejudicada, quanto ao reexame necessário, face a perda superveniente de objeto por ausência de
interesse recursal, impende a denegação da segurança sem resolução de mérito, nos moldes preconizados no art. 6º, § 5º, da
Lei nº 12.016/2009, bem assim no art. 485, VI, do CPC. Honorários indevidos (súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ) e art.
25 da Lei nº 12.016/2009. Intime-se. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Desembargadora MARIA
IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
Total de feitos: 2
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Coordenadoria de Direito Público - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
2ª Câmara Direito Público
0110515-67.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelante: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Apelado:
Rochardson Vasconcelos Monte. Advogado: Fernando Araujo Moreira (OAB: 24402/CE). Impetrado: Presidente da ETUFOREmpresa de Transporte Urbano de Fortaleza. Impetrado: Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e
Cidadania -AMC. Proc. Jurídico: Francisco Deusito de Souza (OAB: 10361/CE). Impetrado: Comandante da Guarda Municipal
de Fortaleza. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - EX POSITIS, fulcrado no art. 932, III, do CPC, não conheço
da apelação cível, porquanto prejudicada, quanto ao reexame necessário, face a perda superveniente de objeto por ausência de
interesse recursal, impende a denegação da segurança sem resolução de mérito, nos moldes preconizados no art. 6º, § 5º, da
Lei nº 12.016/2009, bem assim no art. 485, VI, do CPC. Honorários indevidos (súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ) e art.
25 da Lei nº 12.016/2009. Intime-se. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Desembargadora MARIA
IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0124257-91.2019.8.06.0001 - Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Fortaleza. Autor: João Fernandes Moreira. Repr. Legal: Maria Silvane da Silva Moreira. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Réu: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Despacho: - Ante o
exposto, conheço da Remessa Necessária para negar-lhe provimento, confirmando a sentença a quo, com esteio no art. 932, IV,
alínea a, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, e notifique-se o Juízo de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Fortaleza, a fim de que tomem ciência da presente decisão. Expedientes necessários. Empós, sem manifestação
das partes, arquivem-se os autos. Fortaleza, 30 de agosto de 2019 Des.ª TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora
0124677-33.2018.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelado: Bandeira Indústria de Alumínio Ltda.. Advogado: Paulo Germano Autran Nunes de Mesquita
(OAB: 18964/CE). Advogado: Felipe Coelho Teixeira (OAB: 20277/CE). Advogado: Daniel Sucupira Barreto (OAB: 17070/CE).
Advogado: Gustavo Teixeira de Oliveira (OAB: 30115/CE). Despacho: - Ex positis, conheço da Remessa Necessária e do
recurso de Apelação, para negar-lhes provimento, em obediência ao mandamento do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil
e às Súmulas nº 323 do STF e 31 deste TJ-CE. Publique-se. Intime-se. Ao final, empós certificado o decurso do prazo, arquivese. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. DES. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0134115-20.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Fortaleza. Apelante: Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania - AMC. Procª. Jurídica: Nadege da
Silva Cerqueira (OAB: 16321/CE). Apelante: Município de Fortaleza. Apelado: Fernando Marreira Freire. Advogado: Bruno
Gomes Bezerra (OAB: 35667/CE). Réu: Comandante da Guarda Municipal de Fortaleza. Réu: Empresa de Transporte Urbano
de Fortaleza-ETUFOR. Advogado: Regis da Paz Diniz (OAB: 22154/CE). Advogado: Reinaldo Richard Lima Portela Renaldo
(OAB: 27381/CE). Despacho: - EX POSITIS, fulcrado no art. 932, III, do CPC, não conheço das apelações cíveis, porquanto
prejudicadas, quanto ao reexame necessário, face a perda superveniente de objeto por ausência de interesse recursal, impende
a denegação da segurança sem resolução de mérito, nos moldes preconizados no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, bem
assim no art. 485, VI, do CPC. Honorários indevidos (súmula 512 do STF e súmula 105 do STJ) e art. 25 da Lei nº 12.016/2009.
Intime-se. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Desembargadora MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
Relatora
0142799-94.2018.8.06.0001 - Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Fortaleza. Autor: José Tomaz da Silva. Repr. Legal: Marcos Anderson Barbosa da Silva. Advogada: Fabiana
Negreiros de Azevedo (OAB: 35010/CE). Despacho: - Ante o exposto, conheço da Remessa Necessária para negar-lhe
provimento, confirmando a sentença a quo, com esteio no art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Intimem-se as
partes, e notifique-se o Juízo de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, a fim de que tomem ciência
da presente decisão. Expedientes necessários. Empós, sem manifestação das partes, arquivem-se os autos. Fortaleza, 30 de
agosto de 2019 Des.ª TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora
0184070-88.2015.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado: Kibo Plásticos Industriais Eireli EPP. Despacho: - Ex positis, conheço da Remessa
Necessária e do recurso de Apelação, para negar-lhes provimento, em obediência ao mandamento do art. 932, IV, a, do Código
de Processo Civil e às Súmulas nº 323 do STF e 31 deste TJ-CE. Publique-se. Intime-se. Ao final, empós certificado o decurso
do prazo, arquive-se. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. DES. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0623361-62.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: José Glaydson da Silva. Agravado: Estado do Ceará.
Despacho: - Diante do exposto, com supedâneo nos arts. 493 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo de Civil,
não conheço do presente Agravo de Instrumento. Expedientes necessários. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. FRANCISCO
GLADYSON PONTES Relator
0627433-24.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: R. J. de O. S.. Advogado: Emanoel Nasareno Menezes
Costa (OAB: 22394/CE). Advogado: Marcos Rigony Menezes Costa (OAB: 12659/CE). Advogado: Felipe da Costa Rocha (OAB:
31455/CE). Advogado: Luis Gonzaga Batista Junior (OAB: 6500/CE). Advogado: Jose Silvio Franca Azevedo (OAB: 3642/CE).
Advogado: Michel Ronney Barbosa Lima (OAB: 38684/CE). Advogado: Egidio Barreto de Oliveira (OAB: 5142/CE). Agravado: M.
P. do E. do C.. Agravado: F. J. M. de F.. Agravado: M. P. de F.. Advogada: Danielli Gondim Campelo (OAB: 18218/CE). Advogada:
Geórgia Moura de Sousa (OAB: 39458/CE). Despacho: - Por todo o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e
art. 76, XIV do Regimento desta Corte, não conheço do Agravo Instrumento, em razão de sua intempestividade. Intimem-se.
Expedientes necessários. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. Des.ª TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora
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0630824-21.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ênio Ferreira Lima Filho. Advogada: Carla Lacerda
Viana (OAB: 37380/CE). Agravado: Ministério Público do Estado do Ceará. Despacho: - Isto posto, não conheço do Agravo de
Instrumento, ante a sua inadmissibilidade, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil . Intimem-se. Notifiquese o Juízo de origem. Expedientes necessários. Após, sem manifestação das partes, arquivem-se os autos. Fortaleza, 30 de
agosto de 2019. Des.ª TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora
Total de feitos: 9

Coordenadoria de Direito Público - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
2ª Câmara Direito Público
0011504-80.2008.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Dejarino Costa dos Santos. Advogado:
Dejarino Costa dos Santos Filho (OAB: 13705/CE). Advogado: Nondas Greciano da Silva (OAB: 38367/CE). Advogado: Laislaneo
Soares Ribeiro (OAB: 39830/CE). Embargado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza.
Despacho: - Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões. Expedientes necessários.
Fortaleza, 27 de agosto de 2019. Desembargadora TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora
0163968-40.2018.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Defensoria Pública do Estado do Ceará. Agravado: Estado do
Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Despacho: - Intime-se o Agravado para, querendo, no prazo
legal, apresentar suas contrarrazões. Expedientes necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019. Desembargadora TEREZE
NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Público - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
2ª Câmara Direito Público
0009830-14.2015.8.06.0101/50000 - Agravo. Agravante: Município de Itapipoca. Procª. Munic.: Maria de Lourdes Pinto
Martins (OAB: 11663/CE). Agravada: Maria Nataliane Rodrigues de Sousa. Agravada: Maria Nearia Freire Oliveira. Agravada:
Maria Neide de Sousa Carneiro. Agravada: Maria Natalicia Davi Moreira. Advogado: Valdecy da Costa Alves (OAB: 10517/CE).
Advogada: Antônia Alcimaria Paula de Araújo (OAB: 25986/CE). Despacho: - Na forma do disposto no artigo 1021, §2º do
CPC/2015, determino a intimação da parte agravada, para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis (art. 1021, §2º c/c 219 do CPC/2015). Empós, voltem-me conclusos. Expedientes Necessários. Fortaleza, 29 de agosto de
2019. DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0010844-04.2013.8.06.0101/50000 - Agravo. Agravante: Município de Itapipoca. Agravado: Deusimar Irineu Alves.
Agravado: Devielton Rodrigues Coelho. Agravada: Dheyme Ane Pinto Rodrigues. Agravado: Diocene Viana Sousa. Agravado:
Disonísio Canuto dos Santos. Despacho: - Na forma do disposto no artigo 1021, §2º do CPC/2015, determino a intimação
da parte agravada, para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1021, §2º c/c 219 do
CPC/2015). Empós, voltem-me conclusos. Expedientes Necessários. Fortaleza, 28 de agosto de 2019. DESEMBARGADORA
MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0011832-54.2015.8.06.0101/50000 - Agravo. Agravante: Município de Itapipoca. Agravada: Maria do Socorro Lima.
Advogado: Anderson Barroso de Farias (OAB: 19623/CE). Despacho: - Na forma do disposto no artigo 1021, §2º do CPC/2015,
determino a intimação da parte agravada, para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art.
1021, §2º c/c 219 do CPC/2015). Empós, voltem-me conclusos. Expedientes Necessários. Fortaleza, 29 de agosto de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora
0022687-98.2010.8.06.0091 - Remessa Necessária. Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iguatu. Autor:
Francisco de Assis Pereira. Advogado: Antônio Emanuel Araújo Oliveira (OAB: 20528/CE). Réu: Município de Iguatu. Advogada:
Alique Rachel Alves Pereira (OAB: 17581/CE). Advogado: Paulo Roberto Uchoa do Amaral (OAB: 6778/CE). Despacho: DESPACHO Determino a intimação do Dr. Paulo Roberto Uchoa do Amaral (OAB/CE nº 6778) para que ele comprove
o cumprimento do art. 112, caput, do CPC, verbis: O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando,
na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Expedientes
necessários. Fortaleza, 29 de agosto de 2019. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator
0571412-69.2012.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Município de Fortaleza. Procuradora:
Procuradoria do Município de Fortaleza. Embargada: Francisca Marcelino Assuinção. Advogado: Francisco Eimar Carlos dos
Santos Junior (OAB: 22466/CE). Advogado: Wilgo Cavalcante Ferreira (OAB: 24360/CE). Despacho: - Intime-se a Embargada
para, querendo, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões. Expedientes necessários. Fortaleza, 29 de agosto de 2019.
Desembargadora TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora
0625738-40.2016.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Radio Comunitaria São Pedro FM 98.7. Advogado:
Carlos Augusto Goes Mota (OAB: 23864/CE). Agravado: Municipio de Tejuçuoca. Advogado: Carlos Celso Castro Monteiro
(OAB: 10566/CE). Despacho: - DESPACHO Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo do art. 1.021, § 2º, c/c
art. 183, do CPC. Empós, remetam-se os autos à apreciação da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Expedientes necessários.
Fortaleza, 29 de agosto de 2019. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator
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0628307-09.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Newfort Construtora e Prestadora de Serviços Ltda ME. Advogado: David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante (OAB: 17939/CE). Agravado: Município de Aquiraz. Procurador:
Procuradoria do Município de Aquiraz. Agravado: JP Serviços e Locações Eireli. Despacho: - Reservo-me a apreciar o pleito
liminar, somente após a formação do contraditório. Intimem-se os agravados para os fins do art. 1.019, II, do NCPC, observandose que o ente público deve ser intimado pessoalmente. Decorrido o prazo legal, voltem-me imediatamente conclusos. Cumprase. Expedientes necessários. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES
LEITE
0628778-25.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Agência de Defesa da Agropecuária do Estado do Ceará
- ADAGRI. Proc. Jurídico: Gustavo de Alencar e Vicentino (OAB: 20987/CE). Agravado: Montenegro Indústria e Comércio de
Produtos do Lacticínio Ltda. Advogada: Lucas Guimaraes Castelo Branco Ponte (OAB: 28828/CE). Despacho: - Intime-se a
parte agravada para, querendo, responder ao presente agravo, no prazo legal, sendo-lhe facultado juntar a documentação que
entender necessária ao julgamento do recurso, conforme dispõe o art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Expedientes necessários, para os quais se recomenda urgência. Fortaleza, 28 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR LUIZ
EVALDO GONÇALVES LEITE Relator
Total de feitos: 8

PAUTA DE JULGAMENTO

2ª Câmara Direito Público
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 147
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
2 - 0013786-65.2012.8.06.0029 - Apelação - Acopiara/1ª Vara da Comarca de Acopiara. Apelante: Anízia Alves de Alencar
Jácome. Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB: 20417/CE). Apelado: Município de Acopiara. Procª. Munic.: Nara
Cristina Alves Holanda (OAB: 26321/CE). Relator(a): MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
3 - 0005177-18.2016.8.06.0041 - Apelação - Aurora/Vara Única da Comarca de Aurora. Apelante: João Coelho Sobrinho.
Advogado: João Bosco Rangel Junior (OAB: 29593/CE). Apelado: Município de Aurora. Proc. Municipio: Sebastiao Rangel Filho
(OAB: 16261/CE). Relator(a): FRANCISCO GLADYSON PONTES
4 - 0620913-82.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Graça/Vara Única. Agravante: Augusta Brito de Paula. Advogado:
Breno Melo Gomes (OAB: 19773/CE). Agravado: Município de Graça. Procª. Munic.: Fernanda Patricia Lima de Oliveira Pucci
(OAB: 17848/CE). Relator(a): MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
5 - 0625907-56.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Aiuaba/Vara Única da Comarca de Aiuaba. Agravante: Ramilson
Araújo Moraes. Advogada: Egidia de Andrade Morais Feitosa (OAB: 18303/CE). Agravado: Ministério Público do Estado do
Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
6 - 0015485-31.2017.8.06.0154 - Apelação - Quixeramobim/1ª Vara da Comarca de Quixeramobim. Apelante: Município
de Quixeramobim. Proc. Municipio: Camilo Gondim Santiago (OAB: 28001/CE). Apelado: Francisco Ricardo Alcântara Dias.
Advogada: Paula Michelli Mesquita Paiva (OAB: 35765/CE). Advogado: Lucas Accioly Barroso (OAB: 35905/CE). Advogado:
Bruno Gaspar Marques (OAB: 22097/CE). Relator(a): FRANCISCO GLADYSON PONTES
7 - 0058780-97.2017.8.06.0064 - Apelação / Remessa Necessária - Caucaia/1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia.
Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Caucaia. Apelada: Joana D’Arc de Sousa Lima. Curadora: Maria Gecilene de Sousa Gomes. Advogado: Claudenir
de Souza Nojosa (OAB: 30709/CE). Advogada: Mary Alyson Aguiar Ximenes (OAB: 29810/CE). Relator(a): FRANCISCO
GLADYSON PONTES
8 - 0496543-61.2000.8.06.0000 (496543-61.2000.8.06.0000/0) - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/3ª Vara da
Fazenda Pública. Apelante: Instituto de Previdência do Estado do Ceará -ipec. Remetente: Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda
Pública Estadual. Apelada: Maria Auxiliadora Paiva. Apelada: Maria Otília Freitas Viana. Apelada: Hilda Muniz Rodrigues.
Apelada: Maria de Lourdes Cavalcante. Advogado: Jussier Pires Vieira (OAB: 2180/CE). Relator(a): FRANCISCO GLADYSON
PONTES
Total de processos a julgar: 8
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
MARIA CONCEIÇÃO HOLANDA BANHOS
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.
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PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 147
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
9 - 0625318-64.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Aiuaba/Vara Única da Comarca de Aiuaba. Agravante: Município
de Aiuaba. Advogado: Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (OAB: 18185/CE). Advogado: Geraldo de Holanda Gonçalves
Filho (OAB: 17824/CE). Agravada: Maria do Socorro Araújo Silva. Advogado: Christiano Azevedo Feitosa Ferro (OAB: 20747/
CE). Relator(a): MARIA IRANEIDE MOURA SILVA
10 - 0620900-49.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Acarape/Vara Única de Acarape. Agravante: Município de
Acarape. Proc. Municipio: Luiz Gonzaga Nogueira Filho (OAB: 23482/CE). Agravado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO GLADYSON PONTES
Total de processos a julgar: 10
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
MARIA CONCEIÇÃO HOLANDA BANHOS
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

3ª Câmara de Direito Público

PAUTA DE JULGAMENTO

3ª Câmara Direito Público
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 35
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
35 - 0620126-19.2019.8.06.0000/50000 - Agravo - Fortaleza/1ª Vara de Execuções Fiscais e de Crimes Contra a Ordem
Tributária. Agravante: José Colombo de Souza Filho. Advogado: Schubert de Farias Machado (OAB: 5213/CE). Advogada:
Maria Jose de Farias Machado (OAB: 4924/CE). Advogada: Carmem Maria Veras Fernandes (OAB: 31556/CE). Advogada: Lara
Gurgel do Amaral Duarte Vieira (OAB: 24606/CE). Agravado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de
Fortaleza. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
36 - 0620050-92.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Fortaleza/5ª Vara da Fazenda Pública. Agravante: Estado do
Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Agravada: Lúcia de Fátima Fonteles Queiroz. Advogado: Gilberto
Fonseca Siqueira Silva (OAB: 2999/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
37 - 0622326-96.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Lavras da Mangabeira/Vara Única da Comarca de Lavras da
Mangabeira. Agravante: Município de Lavras da Mangabeira. Procª. Munic.: Macia Maria Beserra de Macedo (OAB: 26221/
CE). Agravado: Marcos Antônio Oliveira Luna. Advogado: José Lair de Sousa Mangueira (OAB: 12467/CE). Advogado: Márcio
Andretti Quesado Beserra (OAB: 32565/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
38 - 0624916-46.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Fortaleza/14ª Vara da Fazenda Pública. Agravante: M2
Soluções em Engenharia Ltda. Advogado: Rubens Emídio Costa Krischke Júnior (OAB: 25189/CE). Advogado: Carlos Roberto
Siqueira Castro (OAB: 20283/RJ). Agravado: Município de Fortaleza. Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza.
Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
39 - 0187310-56.2013.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/13ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Elizabete Silva Pinheiro.
Advogado: Narcilio Nasareno Carneiro Saraiva (OAB: 11888/CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
40 - 0575366-46.2000.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/5ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Milvia Silva Duarte. Apelante:
Maria Gomes Marques. Advogado: José Lindival de Freitas Júnior (OAB: 13116/CE). Advogado: Pedro Parente Teixeira (OAB:
25266/CE). Advogado: Jose Lindival de Freitas (OAB: 1613/CE). Apelante: Diva Bernadete Almeida dos Santos. Apelante:
Antônio Nogueira Magalhaes. Apelante: Lúcia Helena Machado. Apelante: Marleide Maria Tavares Machado. Apelante: Maria
Euronice Ribeiro de Oliveira. Apelante: Silvia Maria Leite. Apelante: Maria Noêmia Pimentel Fernandes. Apelante: Francisca
Arruda da Silva. Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): INACIO DE
ALENCAR CORTEZ NETO
41 - 0181395-60.2012.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara Cível. Apelante: Federação Cearense de Futebol - FCF.
Advogado: Eugenio Duarte Vasques (OAB: 16040/CE). Advogada: Mariana Bizerril Nogueira (OAB: 18624/CE). Advogado:
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Diego Monteiro Maciel Lima (OAB: 24142/CE). Advogado: Mauro Carmélio Santos Costa Neto (OAB: 33688/CE). Advogado:
Lucas Costa de Pinho Pessôa (OAB: 38619/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério
Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
42 - 0186396-16.2018.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/13ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: MIV Farmácia de
Manipulação Ltda. EPP. Apelante: D.T. Farma Produtos Farmacêuticos Ltda.. Apelante: L&L Farmácia de Manipulações Ltda.ME. Advogado: Flávio Mendes Benincasa (OAB: 32967/PR). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do
Estado do Ceará. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
43 - 0084012-87.2009.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Oscar Carneiro Mapurunga.
Advogado: Arnaldo Carneiro Mapurunga Filho (OAB: 6494/CE). Advogada: Eliana Santos de Oliveira (OAB: 5979/CE). Apelado:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
44 - 0070433-14.2005.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/13ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Makro Engenharia Ltda.
Advogado: Fernando Augusto de Melo Falcao (OAB: 12414/CE). Advogada: Talita Lima Amaro (OAB: 15284/CE). Advogado:
Ivan Lucio de Andrade Falcao Junior (OAB: 18445/CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do
Ceará. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
45 - 0014324-64.2017.8.06.0128 - Apelação - Morada Nova/1ª Vara da Comarca de Morada Nova. Apelante: Vanja Maria
Silva Prado. Advogado: Paulo Franco Rocha de Lima (OAB: 9378/CE). Apelado: Município de Morada Nova. Procurador:
Procuradoria do Município de Morada Nova. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE
FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
46 - 0003003-66.2004.8.06.0167 - Apelação - Sobral/3ª Vara Cível da Comarca de Sobral. Apelante: Estado do Ceará.
Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelado: Joao de Deus Almeida Albuquerque EPP. Curador Esp.: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Relator(a): INACIO DE
ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
47 - 0002543-06.2013.8.06.0057 - Apelação - Caridade/Vara Única. Apelante: Companhia de Água e Esgoto do Ceará CAGECE. Advogada: Lia Cardoso Gondim Silva Magalhães (OAB: 19619/CE). Advogado: Sileno Kleber Guedes Filho (OAB:
14871/CE). Advogada: Fabiana Melo Feijao (OAB: 14918/CE). Advogada: Maria Rachel de Andrade Costa (OAB: 14437/CE).
Advogada: Sheila Dantas Bandeira de Melo (OAB: 14439/CE). Advogado: Thomaz Othon de Vasconcelos (OAB: 14565/CE).
Advogado: Jose Araujo de Pontes Neto (OAB: 21693/CE). Advogado: Jader Matos Cavalcante Filho (OAB: 24654/CE). Advogada:
Rachel Mesquita de Figueiredo Carvalho (OAB: 20043/CE). Advogada: Kenia Rios de Lima (OAB: 21769/CE). Advogada: Tamiris
Saraiva de Carvalho (OAB: 31308/CE). Advogado: Artur Carvalho de Moura (OAB: 20438/CE). Advogada: Ana Edilsa Carneiro
Moreira (OAB: 12441/CE). Advogado: Joao Paulo Gomes Dias (OAB: 20746/CE). Advogada: Patricia Gonçalo de Abreu (OAB:
23723/CE). Advogada: Maria Luana de Oliveira Rebouças Lacerda (OAB: 28187/CE). Apelado: Maria Helena Pereira Lima.
Advogado: John Lennon Rodrigues de Freitas (OAB: 29926/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a):
ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
48 - 0050594-72.2014.8.06.0167 - Apelação - Sobral/3ª Vara Cível da Comarca de Sobral. Apelante: Defensoria Pública
do Estado do Ceará. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador:
Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA
FACUNDO - PORT. 1392/2018
49 - 0004406-86.2014.8.06.0113 - Apelação - Jucás/Vara Única da Comarca de Jucás. Apelante: José Erinaldo Ferreira.
Advogado: José Rodrigo Correia de Souza (OAB: 27418/CE). Apelado: Município de Jucás. Procª. Munic.: Jakelline Quirino
Pinheiro (OAB: 11879/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO PORT. 1392/2018
50 - 0029249-15.2018.8.06.0101 - Apelação - Itapipoca/1ª Vara. Apelante: Eliana Soares da Mota. Advogada: Vania de
Andrade Carolino (OAB: 17298/CE). Advogado: Anderson Barroso de Farias (OAB: 19623/CE). Apelado: Município de Itapipoca.
Procª. Munic.: Maria de Lourdes Pinto Martins (OAB: 11663/CE). Procª. Munic.: Ana Carolina Bezerra de Almeida (OAB: 23962/
CE). Procª. Munic.: Erialda Maria Ferreira do Monte (OAB: 10178/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
Revisor(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
51 - 0680900-76.2000.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/5ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Município de Fortaleza.
Procuradora: Procuradoria do Município de Fortaleza. Apelado: Atrium Eventos Turísticos e Entretenimento Ltda. Advogada:
Gina Albuquerque Rebouças (OAB: 25756/CE). Advogada: Ossianne da Silva Freitas Martins (OAB: 28544/CE). Advogada:
Kessianny da Silva Freitas (OAB: 37076/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE
FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
52 - 0003364-36.2015.8.06.0155 - Apelação - Quixeré/Vara Única da Comarca de Quixeré. Apelante: Município de Quixeré.
Advogada: Maria José Maia (OAB: 17304/CE). Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará.
Apelado: Augusto de Sena Sousa. Repr. Legal: Antônia Aurilene de Sena. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará
(OAB: CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
53 - 0097556-22.2015.8.06.0167 - Apelação - Sobral/2ª Vara Cível da Comarca de Sobral. Apelante: Município de Sobral.
Procurador: Procuradoria do Município de Sobral. Apelado: Jerônimo da Silva. Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB:
20417/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
54 - 0156508-36.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/13ª Vara da Fazenda Pública. Apelante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 13ª Vara Fazenda Pública
da Comarca de Fortaleza. Apelada: Emirian de Sousa Lemos. Advogado: José Francisco Ferreira Rebouças (OAB: 4697/CE).
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Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
55 - 0165113-05.2016.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/7ª Vara da Fazenda Pública. Apelante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado: Supermercado do Povo Ltda. Advogado: Bruno Barreto Souza (OAB: 18814/CE).
Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
56 - 0004612-63.2017.8.06.0059 - Apelação / Remessa Necessária - Caririaçu/Vara Única da Comarca de Caririaçu.
Apelante: Município de Caririaçu. Advogado: Leonardo Roberto Oliveira de Vasconcelos (OAB: 18185/CE). Advogado: Geraldo
de Holanda Gonçalves Filho (OAB: 17824/CE). Advogada: Raquel Klein Acioli Guerra (OAB: 28925/CE). Advogada: Ana Talita
Ferreira Alves (OAB: 35416/CE). Advogada: Francynne Bheatryz Borges Torres (OAB: 38925/CE). Remetente: Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Caririaçu. Apelada: Maria Andréia Martins Machado. Advogado: Geraldo Barroso Lima (OAB: 22469/
CE). Advogada: Maria Germana Barroso Lima (OAB: 33827/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
57 - 0121918-77.2010.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/10ª Vara da Fazenda Pública. Apelante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado: Município de Tururu. Advogado: Francisco Charles Nunes de Carvalho (OAB: 19301/
CE). Advogado: Enisio Correia Gurgel (OAB: 20965/CE). Advogado: Delean Casemiro Peixoto Medeiros (OAB: 19475/CE).
Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
58 - 0156098-41.2018.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/14ª Vara da Fazenda Pública. Apelante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 14ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado: Ruplast Indústria e Comércio Ltda.. Advogado: Eduardo Dias da Silva Jordão
Emerenciano (OAB: 20000/PE). Advogada: Renata Patricia de Lima Cruz (OAB: 27554/PE). Advogado: Leandro Henrique Rocha
Fernandes (OAB: 28335/PE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
59 - 0120855-70.2017.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/5ª Vara da Fazenda Pública. Apelante:
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/CE. Proc. Jurídico: Luiz Marcelo Mota Leite (OAB: 19227/CE). Remetente:
Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelada: Creuza Maria Murinelly Josino. Advogado:
Caio Veras Josino (OAB: 33961/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA
FACUNDO - PORT. 1392/2018
60 - 0098325-38.2015.8.06.0035 - Apelação / Remessa Necessária - Aracati/3º Vara da Comarca de Aracati. Apelante:
Município de Aracati. Proc. Municipio: José de Lima Filho (OAB: 18350/CE). Remetente: Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca
de Aracati. Apelado: Silvio José Costa dos Santos. Advogado: Francisco Igleuvan da Silva (OAB: 25948/CE). Relator(a): INACIO
DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
61 - 0013412-67.2017.8.06.0128 - Apelação / Remessa Necessária - Morada Nova/3º Vara da Comarca de Morada Nova.
Apelante: Município de Morada Nova. Procurador: Procuradoria do Município de Morada Nova. Remetente: Juiz de Direito da
3ª Vara da Comarca de Morada Nova. Apelada: Alzeni Cavalcante da Silva. Advogado: Paulo Franco Rocha de Lima (OAB:
9378/CE). Advogada: Ciciane Rocha de Lima (OAB: 18159/CE). Advogada: Sousanny Maria Nunes Maria Santos (OAB: 28140/
CE). Advogada: Sâmia Leandra Costa Castro (OAB: 26775/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a):
ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
62 - 0023594-91.2006.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/15ª Vara da Fazenda Pública. Apelante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Remetente: Juiz de Direito da 15ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado: Maurício Félix da Silva. Advogado: Janduy Targino Facundo (OAB: 10895/CE).
Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
63 - 0855701-77.2014.8.06.0001 - Apelação / Remessa Necessária - Fortaleza/9ª Vara da Fazenda Pública. Apelante:
Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC. Proc. Jurídico: Gerardo Coelho Filho (OAB: 3796/CE).
Remetente: Juiz de Direito da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Apelado: Francisco Chagas Alves Galvão.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. Revisor(a):
ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
64 - 0628782-67.2016.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração - Fortaleza/5ª Vara da Fazenda Pública. Embargante:
Unitêxtil - União Industrial Têxtil S/A. Advogado: Jose Candido Lustosa Bittencourt de Albuquerque (OAB: 4040/CE). Embargado:
Estado do Ceará. Proc. Estado: José Gomes de Paula P. Rodrigues (OAB: 7764/CE). Procurador: Procuradoria Geral do Estado
do Ceará. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
65 - 0629121-89.2017.8.06.0000/50001 - Embargos de Declaração - Jaguaruana/Vara Única da Comarca de Jaguaruana.
Embargante: Município de Jaguaruana. Proc. Municipio: Pedro Teixeira Cavalcante Neto (OAB: 17677/CE). Embargado: José
Jonathan Farias de Almeida. Advogado: Jose Edson Matoso Rodrigues (OAB: 7869/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR
CORTEZ NETO
66 - 0037244-98.2012.8.06.0001/50001 - Embargos de Declaração - Fortaleza/8ª Vara da Fazenda Pública. Embargante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Embargado: José Ferreira Antero. Advogado: Francisco
Jose Nogueira Meneses (OAB: 6479/CE). Advogada: Jéssica Trupl Meneses (OAB: 33493/CE). Advogada: Ana Cristina Lima
Martins (OAB: 33512/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
67 - 0018299-10.2005.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração - Fortaleza/12ª Vara da Fazenda Pública. Embargante:
Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Embargado: Crésio Aparecido de França. Advogado:
Carlos Henrique da Rocha Cruz (OAB: 5496/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
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68 - 0006893-25.2018.8.06.0166/50000 - Embargos de Declaração - Senador Pompeu/Vara Única da Comarca de Senador
Pompeu. Embargante: Município de Senador Pompeu. Proc. Municipio: Robert Jason da Silva Pessoa (OAB: 21557/CE). Procª.
Munic.: Monakenia Gomes Apolonio (OAB: 35683/CE). Procª. Munic.: Rafaela Alencar de Oliveira (OAB: 35232/CE). Embargado:
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Senador Pompeu - SSPMSP. Advogado: Tiago Vidal Freitas (OAB: 25079/CE).
Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
69 - 0129680-66.2018.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração - Fortaleza/Vara da Justiça Militar. Embargante:
Francisco Cleiton Santana de Almeida. Advogada: Cristiano Queiroz Arruda (OAB: 28114/CE). Advogado: Evando Tavares de
Lima Filho (OAB: 25270/CE). Advogado: Oswaldo Flabio Araujo Bezerra Cardoso (OAB: 36713/CE). Advogada: Kátia Izabel
Queiroz de Freitas (OAB: 21201/CE). Advogada: Renato Anderson de Oliveira Coe (OAB: 21997/CE). Embargado: Estado do
Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
70 - 0006686-35.2016.8.06.0121 - Remessa Necessária - Massapê/1ª Vara da Comarca de Massapê. Autora: Maria
Aparecida Borges. Advogado: Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Junior (OAB: 5054/CE). Remetente: Juiz de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Massapê. Réu: Município de Massapê. Proc. Municipio: Thiago Rocha Carneiro Liberato (OAB: 19645/CE).
Proc. Municipio: Raphael Gomes Viana (OAB: 22926/CE). Proc. Municipio: Jose Wellington Parente Silva (OAB: 22567/CE).
Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
71 - 0002262-69.2018.8.06.0091 - Remessa Necessária - Iguatu/3ª Vara da Comarca de Iguatu. Impetrante: Edilene
Barbosa Holanda. Advogado: Francisco Edmilson Alves Araujo Filho (OAB: 27970/CE). Advogado: Antônio Emanuel Araújo
Oliveira (OAB: 20528/CE). Remetente: Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Iguatu. Impetrado: Prefeito Municipal de Iguatu.
Proc. Municipio: Leonardo de Figueiredo Lourenço (OAB: 21401/CE). Relator(a): INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
72 - 0628262-10.2016.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Fortaleza/8ª Vara da Fazenda Pública. Agravante: Espólio de
Francisco Danilo Marinho Cordeiro. Inventariante: Isabella Pereira Cordeiro. Agravante: Espólio de José Edilmar Norões Coelho.
Inventariante: Lucila Maria Sturdart Norões Coelho. Agravante: Edson Queiroz Neto. Agravante: Abelardo Gadelha Rocha Neto.
Agravante: TV Norte do Ceará Ltda. Advogado: Ramiro Souza de Norões Milfont (OAB: 14806/CE). Agravado: João Alberto
Matias Costa. Soc. Advogados: Clóvis Mapurunga Advogados S/S (OAB: 244/CE). Advogado: Clóvis Ricardo Caldas da Silveira
Mapurunga (OAB: 4203/CE). Relator(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
73 - 0622692-38.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Fortaleza/8ª Vara da Fazenda Pública. Agravante: Jacqueline
Meneses de Andrade. Advogado: Carlos Alberto Câmara de Vasconcelos (OAB: 15334/CE). Agravado: Estado do Ceará.
Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Relator(a): ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
74 - 0003568-49.2016.8.06.0057 - Remessa Necessária - Caridade/Vara Única. Autora: Antônia Monikely Feitosa da
Silva. Advogada: Maria Sandileuza Alves Mendes (OAB: 15294/CE). Remetente: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Caridade. Réu: Município de Caridade. Advogada: Elisângela do Amaral Andrade Landim (OAB: 21914/CE). Relator(a):
ROSILENE FERREIRA FACUNDO - PORT. 1392/2018
75 - 0622200-46.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento - Tauá/2ª Vara da Comarca de Tauá. Agravante: Estado do
Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Agravado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ:
Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
76 - 0014552-70.2017.8.06.0053 - Apelação - Camocim/1ª Vara. Apelante: Patricia Junior de Sousa. Advogado: Karlos
Roneely Rocha Feitosa (OAB: 23104/CE). Apelado: Francisco A.B. Meireles. Apelado: Hospital Dep. Murilo Aguiar. Apelado:
Município de Camocim. Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
77 - 0041445-12.2007.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/15ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Estado do Ceará.
Procurador: Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Apelado: Francisco Dalton Alves da Silva. Advogada: Keury Alves Soares
(OAB: 17667/CE). Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
78 - 0127914-56.2010.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/8ª Vara da Fazenda Pública. Apelante: Waldenizio Almeida de
Paula. Advogado: Francisco Airton Amorim dos Santos (OAB: 5255/CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
79 - 0011387-61.2000.8.06.0101 - Apelação - Itapipoca/1ª Vara. Apelante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral
do Estado do Ceará. Apelada: Famol Farias Móveis Ltda.. Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
80 - 0014443-13.2017.8.06.0035 - Apelação - Aracati/2ª Vara da Comarca de Aracati. Apelante: Município de Aracati. Proc.
Municipio: Bruno Gaspar Marques (OAB: 22097/CE). Proc. Municipio: Lúcio Telmo Meireles de Oliveira Júnior (OAB: 15814/CE).
Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO
ABELARDO BENEVIDES MORAES
81 - 0013377-44.2016.8.06.0128 - Apelação - Morada Nova/2ª Vara da Comarca de Morada Nova. Apelante: Maria Norilene
da Silva Rabelo. Advogado: Paulo Franco Rocha de Lima (OAB: 9378/CE). Advogada: Sousanny Maria Nunes Maria Santos
(OAB: 28140/CE). Advogada: Ciciane Rocha de Lima (OAB: 18159/CE). Advogada: Sâmia Leandra Costa Castro (OAB: 26775/
CE). Apelado: Município de Morada Nova. Procurador: Procuradoria do Município de Morada Nova. Relator(a): ANTÔNIO
ABELARDO BENEVIDES MORAES. Revisor(a): FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA MENDES
82 - 0024291-49.2005.8.06.0001 - Mandado de Segurança - Fortaleza/4ª Vara da Fazenda Pública. Impetrante: Antônio
Aguiar Gadelha. Advogado: Glestone Moreira Martins (OAB: 36278/CE). Advogado: Francisco Roberto Barreto de Aguiar (OAB:
40376/CE). Impetrado: Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Impetrado: Comandante da Academia de
Polícia Militar do Ceará. Relator(a): ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES
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Total de processos a julgar: 82
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
DAVID AGUIAR COSTA
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

1ª Câmara de Direito Privado

DESPACHOS - 1ª Câmara de Direito Privado

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0046020-87.2015.8.06.0064 - Apelação. Apelante: Edina Alves da Silva. Advogado: Renan Barbosa de Azevedo (OAB:
23112/CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Advogado: Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB:
3432/CE). Despacho: - Ante o exposto, conheço do pelo, dando-lhe provimento, determinando o retorno dos autos à origen para
regular processamento. Intimem-se. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado com a respectiva
baixa no acervo do meu gabinete. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. Desembargador HERÁCLITO
VIEIRA DE SOUSA NETO. RELATOR
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0047777-98.2017.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Antônio Pereira da Luiz. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira Barbosa
(OAB: 20787/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante
(OAB: 15877/CE). Despacho: - Pelo exposto, firme nas razões acima delineadas, conheço do apelo para dar-lhe provimento,
anulando a sentença alvejada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Ademais,
havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intime-se o apelante. Expedientes necessários.
Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0047796-07.2017.8.06.0112 - Apelação. Apelante: José Nilson de Oliveira Silva. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira
Barbosa (OAB: 20787/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Tibério de Melo
Cavalcante (OAB: 15877/CE). Despacho: - Pelo exposto, firme nas razões acima delineadas, conheço do apelo para dar-lhe
provimento, anulando a sentença alvejada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
Ademais, havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intime-se o apelante. Expedientes
necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0050495-68.2017.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Ismael José Ferreira. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira Barbosa
(OAB: 20787/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Antônio Eduardo Gonçalves
de Rueda (OAB: 16983/PE). Despacho: - Pelo exposto, firme nas razões acima delineadas, conheço do apelo para dar-lhe
provimento, anulando a sentença alvejada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
Ademais, havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intime-se o apelante. Expedientes
necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0050509-52.2017.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Marcos Silva Paiva. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira Barbosa (OAB:
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20787/CE). Advogado: Antônio Allan Leite Saraiva (OAB: 23502/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A. Advogado: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB: 16983/PE). Despacho: - Pelo exposto, firme nas razões
acima delineadas, conheço do apelo para dar-lhe provimento, anulando a sentença alvejada para determinar o retorno dos autos
à origem para regular processamento do feito. Ademais, havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se
os autos. Intime-se o apelante. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO
VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0050512-07.2017.8.06.0112 - Apelação. Apelante: João Hidelgardo dos Santos. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira
Barbosa (OAB: 20787/CE). Advogado: Antônio Allan Leite Saraiva (OAB: 23502/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Despacho: - Diante do exposto, conheço do
presente Recurso para negar-lhe provimento. Expedientes necessários. Fortaleza, 09 de setembro de 2019. DESEMBARGADORA
VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0050531-13.2017.8.06.0112 - Apelação. Apelante: José Apolinário Oliveira. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira Barbosa
(OAB: 20787/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Antônio Eduardo Gonçalves
de Rueda (OAB: 16983/PE). Despacho: - Pelo exposto, firme nas razões acima delineadas, conheço do apelo para dar-lhe
provimento, anulando a sentença alvejada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.
Ademais, havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intime-se o apelante. Expedientes
necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0051292-44.2017.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Sirley Borges Lima. Advogado: Edson Almino Felix Filho (OAB: 34540/
CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: João Alves Barbosa Filho (OAB: 27954/CE).
Advogado: Fábio Pompeu Pequeno Júnior (OAB: 14752/CE). Despacho: - Pelo exposto, firme nas razões acima delineadas,
conheço do apelo para dar-lhe provimento, anulando a sentença alvejada para determinar o retorno dos autos à origem para
regular processamento do feito, incluindo a determinação para que seja realizada a perícia médica com o objeto de comprovar a
existência e o grau da lesão alegada. Ademais, havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se os autos.
Intime-se o apelante. Expedientes necessários. Fortaleza, 4 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE
SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0068094-54.2016.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Yzaias Zuflávio Dantas da Silva. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira
Barbosa (OAB: 20787/CE). Advogado: Antônio Allan Leite Saraiva (OAB: 23502/CE). Advogada: Rivânia Alves Santos (OAB:
39114/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB:
15877/CE). Despacho: - Por todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente apelo em razão da manifesta inadmissibilidade;
caso transcorra in albis o prazo para insurgir-se contra a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado com remessa
do feito à origem e baixa na distribuição. Expedientes Necessários. Fortaleza, 09 de setembro de 2019. Desembargador
HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0068299-83.2016.8.06.0112 - Apelação. Apelante: André Gomes da Silva. Advogado: Thomaz Antônio Nogueira Barbosa
(OAB: 20787/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Alvaro Luiz da Costa Fernandes
(OAB: 32405A/CE). Despacho: - Pelo exposto, firme nas razões acima delineadas, conheço do apelo para dar-lhe provimento,
anulando a sentença alvejada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Ademais,
havendo o transcurso do prazo legal, sem manifestação, arquivem-se os autos. Intime-se o apelante. Expedientes necessários.
Fortaleza, 06 de Setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
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Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0100311-90.2019.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Marcos Vieira da Silva. Advogada: Antônia Derany Mourão dos Santos
(OAB: 34613/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado: Antônio Eduardo Gonçalves
de Rueda (OAB: 16983/PE). Despacho: - Ante o exposto, hei por bem conhecer do presente recurso NEGANDO-LHE
PROVIMENTO. No azo, determino a majoração em 5% (cinco por cento), a título de honorários advocatícios, nos termos do art.
85, § 11 do CPC, ratificando a suspensão da exigibilidade da referida condenação nos termos em que proferida na Instância
Singular. Expedientes Necessários. Ademais, não havendo manejo de recurso contra a presente decisão, certifique-se o trânsito
em julgado, dê-se baixa no acervo do meu gabinete e remetam-se os autos à origem. Fortaleza, 06 de setembro de 2019.
Desembargador HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. RELATOR
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0103641-03.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisca Felix da Silva. Advogado: João Paulo Bezerra Albuquerque
(OAB: 22528/CE). Advogado: Diego Albuquerque Lopes (OAB: 26053/CE). Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento
e Investimento. Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB: 23649/CE). Despacho: - Ante o exposto, conheço parcialmente
do recurso, eis que deixo de apreciar o pedido de revisão de cláusulas que não foram objeto da pretensão inaugural, sob
pena de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao enunciado 381 do c. STJ, reformando parcialmente a sentença para
revisar a cláusula atinentes aos juros reputados abusivos, determinando que seja aplicada a média de mercado do período
da contratação. Considerando que ambos os polos foram em parte sucumbentes, mantenho a fixação da verba honorária em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo 6% dessa parcela em desfavor da instituição financeira e 4% em desfavor
da autora, cuja cobrança e exigibilidades ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3.º do CPC. Intimese. Decorrido o prazo sem manifestação, Dê-se baixa no acervo do meu Gabinete. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de
setembro de 2019. Desembargador HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. RELATOR
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0132512-72.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Gladson Cunha de Oliveira. Advogada: Francisca Mônica Barros Brito da
Conceição (OAB: 6439/CE). Advogada: Dominik Barros Brito Ferreira (OAB: 37479/CE). Apelado: Banco Pan S/A. Advogado:
Henrique José Parada Simão (OAB: 221386/SP). Despacho: - Ante o exposto, e de acordo com a prerrogativa elencada no
art. 932, inciso IV e V, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Recurso, para, data venia, reformar a sentença em
ordem: a) redimensionar os juros remuneratórios para o patamar de 29,88% ao ano; b) proibir, em decorrência do contrato em
evidência, qualquer inscrição do nome do Apelante em cadastros de indimplentes; c) e a devolução dos valores indevidamentes
pagos, na forma simples. Fixo os honorários recursais em 10% sobre o proveito econômico da causa, a ser apurado em fase
de liquidação. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA
Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0136086-79.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Glaucia Menezes da Silva Nunes. Advogado: Gerlano Araújo Pereira da
Costa (OAB: 9544/CE). Apelado: Banco Itaucard S/A. Advogada: Carla Cristina Lopes Scortecci (OAB: 37139/CE). Despacho:
- ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e, com respaldo no art. 932 do Novo Código de Processo Civil, DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada para determinar: i) a limitação dos juros remuneratórios ao valor da taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para época de celebração do pacto (26,20% ao ano); ii) a descaracterização
da mora; e iii) a devolução do indébito na forma simples, se houver. Com esse resultado, considerando a sucumbência recíproca,
condeno o banco/apelado, a arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais e a autora/apelante com os
50% (cinquenta por cento) remanescentes. Condeno, outrossim, o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em R$ 500,00 (quinhentos reais) e a recorrente também em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 86 do CPC, restando
suspensa a exigibilidade em relação à parte apelante, nos termos do § 3.º do art. 98 do mesmo diploma legal. Publique-se e
intimem-se. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0137518-94.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Terezinha Alves de Lima. Advogada: Vanessa Martinez Fanego (OAB:
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27322/CE). Apelado: Espólio de Francisco Saldanha Fontenelle Filho. Inventariante: Eneida Maria Ferreira Gomes Fontenelle.
Advogado: Perboyre Moreira Filho (OAB: 3057/CE). Despacho: - Face o exposto, evidenciado o equívoco na remessa do feito
ao meu gabinete, determino a redistribuição do caderno digital ao eminente Desembargador Emanuel Leite Albuquerque, em
face do instituto da prevenção, devendo ser procedida a devida baixa no acervo do meu gabinete. Expedientes Necessários.
Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0152687-58.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Maria Consuelo Paiva Melo. Advogado: Antônio Haroldo Guerra Lobo
(OAB: 15166/CE). Advogada: Emanuelle Silva Ferreira (OAB: 35854/CE). Advogada: Larissa Ferreira Lobo France (OAB: 39246/
CE). Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/
CE). Despacho: - Ante o exposto, e de acordo com a prerrogativa elencada no art. 932, inciso IV e V, do CPC, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente Recurso, para, data venia, reformar a sentença em ordem: a) redimensionar os juros remuneratórios
para o patamar de 30,66% ao ano; b) proibir, em decorrência do contrato em evidência, qualquer anotação em cadastros de
indimplentes; c) e a devolução dos valores indevidamentes pagos, na forma simples. Fixo os honorários recursais em 10% sobre
o proveito econômico da causa, a ser apurado em fase de liquidação. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de
2019. DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0165541-50.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Antonia Cleane dos Santos Almeida. Advogado: Francisco Alexandre
Macedo Arrais (OAB: 13149/CE). Advogada: Aline Rocha Sá (OAB: 19650/CE). Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A. Advogado:
Felipe Andres Acevedo Ibanez (OAB: 206339/SP). Despacho: - Ante o exposto, conheço do recurso para provê-lo e, em
consequência, desconstituo a sentença de procedência da ação inaugural, por não restar configurada a mora, elemento apto à
busca e apreensão concedida, julgando improcedente a pretensão inaugural. Intime-se. Decorrido o prazo sem manifestação,
certifique-se o trânsito em julgado com remessa dos autos à origem. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de
2019. Desembargador HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. RELATOR
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0184784-43.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Daniella Kedma Maia Cardoso. Apelante: Wallace Maciel Pinheiro.
Advogado: José Júnior Ávila Pinto (OAB: 24781/CE). Apelado: Ametista Construções SPE Ltda. Advogado: Gilberto Coelho de
Albuquerque Neto (OAB: 24915/CE). Despacho: - Com todas estas considerações, nego provimento ao Apelo. Expedientes
legais. Fortaleza, 09 de setembro de 2019. DESEMBARGADORA VERA LÚCIA CORREIA LIMA Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0191263-86.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda. Advogado: Rubens Emídio
Costa Krischke Júnior (OAB: 25189/CE). Apelada: Maria de Lourdes Lima e Souza. Advogada: Ticiana Alexandre Costa Sousa
(OAB: 11623/CE). Despacho: - Face o exposto, evidenciado o equívoco na remessa do feito ao meu gabinete, determino a
redistribuição do caderno digital ao eminente Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, em face do instituto da prevenção,
devendo ser procedida a devida baixa no acervo do meu gabinete. Expedientes Necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0621292-86.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Carbomil Química S/A. Advogado: Heber Quindere
Junior (OAB: 4328/CE). Agravado: Unilog Universo Logística Ltda. Advogado: Gabriel José Ribeiro da Mata (OAB: 127106/
MG). Advogado: Felipe Renan Sipoli de Rossi (OAB: 139244/MG). Despacho: - Diante do exposto, declaro-me incompetente
para o julgamento do presente recurso e, em conformidade com o CPC/2015, assim como com o Regimento Interno deste
Tribunal, encaminhem-se os autos ao setor competente a fim de providenciar a redistribuição, por prevenção, ao ilustre
Desembargador DURVAL AIRES FILHO. Publique-se e intimem-se. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator
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Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0628456-78.2014.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Carlos Alberto Araujo Moura. Agravante: Claudia Maria
Matos Barroso. Agravante: Francisco Pinto Braga. Agravante: Silvanda Maria Paes Rodrigues. Agravante: Marcelo Rodrigues da
Rocha. Agravante: Cosmo Bezerra Siqueira. Agravante: Alfredo Vasconcelos da Silva. Agravante: Maria Lucineide Feijão Vieira.
Agravante: Mafiza Braga da Silva Reis. Advogado: José Maria Vale Sampaio (OAB: 13500/CE). Despacho: - Do exposto, julgo
prejudicado o exame do presente recurso em face da perda de seu objeto. Proceda-se ao cancelamento/baixa na distribuição.
Publique-se e intimem-se. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO
MAURO FERREIRA LIBERATO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0157996-60.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Eliete Bento da Silva Monteiro. Advogado: Igor Moreira Barros (OAB:
28157/CE). Apelado: Banco GMAC S.A.. Advogada: Adahilton de Oliveira Pinho (OAB: 152305/SP). Advogado: Hiran Leão
Duarte (OAB: 10422/CE). Advogada: Eliete Santana Matos (OAB: 10423/CE). Despacho: - Pelo exposto, homologo o acordo
firmado entre as partes, extinguindo, por conseguinte, a ação originária com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘’b’’
do CPC. Intimem-se as partes. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HERÁCLITO
VIEIRA DE SOUSA NETO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 1ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0166905-57.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: João Paulo de Oliveira Lima. Advogado: Luiz Iatagan Cavalcante Rocha
(OAB: 25680/CE). Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Advogada: Cristiane Belinati Garcia
Lopes (OAB: 23649/CE). Despacho: - Diante das razões acima delineadas, conheço do recurso apelatório, mas para negarlhe provimento. No azo, majoro a verba honorária em 5% a teor do preceituado pelo § 11 do art. 85, com a ressalva do § 3º
do art. 98 ambos do CPC/2015. Intimem-se, observando-se a necessidade de cadastro dos procuradores das partes a teor do
constante de fl. 145. Expedientes Necessários. Ademais, não havendo manejo de recurso contra a presente decisão, certifiquese o trânsito em julgado, dê-se baixa no acervo do meu gabinete e remetam-se os autos à origem. Fortaleza, 10 de setembro de
2019. Desembargador HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO. RELATOR
Total de feitos: 1

PAUTA DE JULGAMENTO

1ª Câmara Direito Privado
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 34
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
8 - 0030132-47.2013.8.06.0000/50001 - Embargos de Declaração - Fortaleza/2ª Vara de Recuperação de Empresas e
Falências. Embargante: Future Comercial Importadota Ltda. Advogado: Aluísio José de Vasconcelos Xavier (OAB: 4662/PE).
Advogado: Aluísio Pires Vidal de Vasconcelos Xavier (OAB: 18100/PE). Advogado: Leonardo Monteiro Carneiro Leão (OAB:
22522/PE). Advogado: Moacir Correia Lima Filho (OAB: 24149/CE). Embargado: Massa Falida de Future Comercial Importadora
e Exportadora Ltda. Adm. Judicial: Valéria Previtera da Silva. Advogado: Laerte Meyer de Castro Alves (OAB: 16119/CE).
Relator(a): HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO
9 - 0019701-75.2016.8.06.0055 - Apelação - Canindé/1ª Vara da Comarca de Canindé. Apelante: Marcelino Ferreira Lustoza
Junior. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO
Total de processos a julgar: 9
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
LIA KARAM SOARES
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
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sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

1ª Câmara Direito Privado
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 34
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
10 - 0626984-71.2016.8.06.0000/50000 - Agravo - Fortaleza/10ª Vara de Família. Agravante: J. B. S. N.. Advogada: Georgia
Campos Teles da Silva (OAB: 18141/CE). Agravado: J. B. de S. R. P. M. P. B.. Agravado: J. V. B. de S. R. P. M. P. B.. Advogado:
Wilber Augusto Silveira de Souza (OAB: 26279/CE). Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA
11 - 0465100-06.2011.8.06.0001/50000 - Agravo - Fortaleza/15ª Vara Cível. Agravante: Auto Viação Dragão do Mar Ltda.
Advogado: Antônio Cleto Gomes (OAB: 5864/CE). Agravado: João Victor Sigueira Vidal. Repr. Legal: Juliana Siqueira de Freitas
Vidal. Advogado: Arnaldo Carneiro Mapurunga Filho (OAB: 6494/CE). Advogada: Eliana Santos de Oliveira (OAB: 5979/CE).
Relator(a): VERA LÚCIA CORREIA LIMA
Total de processos a julgar: 11
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
LIA KARAM SOARES
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

2ª Câmara de Direito Privado

EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃOS - 2ª Câmara de Direito Privado

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃO
0030346-16.2005.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Via Expressa - Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda.
Advogado: Sérgio Gurgel Carlos da Silva (OAB: 2799/CE). Advogado: Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva (OAB: 18971/
CE). Apelado: TAM Linhas Aéreas S/A. Advogado: Solano de Camargo (OAB: 149754/SP). Advogado: Eduardo Luiz Brock (OAB:
91311/SP). Advogado: Fábio Rivelli (OAB: 30773/CE). Relator(a): FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO - Conheceram do
recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento conforme acórdão lavrado. - por unanimidade. - EMENTA: APELAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. NO CASO, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL SUCEDIDA POR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS A SEREM REPARADOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO. PRONTA REJEIÇÃO. MÉRITO. BILATERALIDADE DOS PACTOS. DIREITO POTESTATIVO AO DISTRATO.
SUBMERSÃO PROFUNDA NO INSTRUMENTO PACTUAL E NAS DISPOSIÇÕES DAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS.
RELEVÂNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INCURSÃO PROBATÓRIA, INCLUSIVE, EM DEPOIMENTO PESSOAL E
TESTEMUNHAL. DECISÃO SINGULAR DE UM PRAGMATISMO EXEMPLAR. DESPROVIMENTO.1. INICIALMENTE,
PERCEBE-SE QUE O CERNE DA QUESTÃO POSTA A DESATE CONSISTE EM CONFERIR A VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES, DE PARTE A PARTE, DE VEZ QUE HOUVE UM DISTRATO PREMATURO, DE MODO QUE SE HÁ DE AFERIR
SE HOUVE OU NÃO REPERCUSSÃO DE PREJUÍZO A SER INDENIZADO. NO ENTANTO, ANTES DE ADENTRAR NO MÉRITO,
IMPÕE-SE O ENFRETAMENTO DE QUESTÃO ANTERIOR A DISCERNIR.2. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO: EM SEDE DE RESPOSTA RECURSAL, SE LEVANTA A TESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NA VERDADE, O QUE SE DEPREENDE DA PEÇA RECURSAL É QUE NÃO FOI
USADA A MELHOR TÉCNICA DE ARGUMENTAÇÃO. TODAVIA, O ESFORÇO INTELECTIVO CONTIDO NO RECURSO
INTERPOSTO EM FAVOR DA REFORMA DA DECISÃO SINGULAR NÃO É EM VÃO, POIS DO ARTICULADO SE PERCEBE A
INTENÇÃO FINAL DE REVERTÉRIO DO JULGADO QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL. DE FATO, AS EVASIVAS EXISTEM, MAS
NÃO SÃO A PONTO DE PREJUDICAR O CONHECIMENTO DO MANEJO. NA MESMA DIRETIVA, EXEMPLAR DO STJ. SENDO
ASSIM, A PRELIMINAR MERECE O PRONTO RECHAÇO.3. IDENTIFICAÇÃO DA QUIZILA: NO MÉRITO, SOB O FOCO, ESTÁ
A ALTERAÇÃO DO CONTRATO QUE O AUTOR FIRMOU COM A PROMOVIDA NA MODALIDADE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ANTES DE CHEGAR AO SEU FINAL E CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PASSOU A SER FEITO POR DUAS EMPRESAS. TAMBÉM, DIVISA-SE QUE HÁ INSURGÊNCIA QUANTO AOS ÔNUS
OPERACIONAIS, EM DECORRÊNCIA DE POSSÍVEL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DANDO-SE O
ENCERRAMENTO DESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ATRAVÉS DE DENÚNCIA DO CONTRATO, PARA CHEGAR AO
TÉRMINO ANTECIPADAMENTE.4. PARA TANTO, REMEMORE-SE O CASO DESDE O SEU NASCEDOURO. A EMPRESA
DEMANDANTE FOI CONSTITUÍDA EM 01 DE ABRIL DE 2001, COMO SE VÊ NO CONTRATO SOCIAL ÀS FLS. 240,
ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAR SERVIÇOS À DEMANDADA, INICIANDO COM UM CAPITAL DE R$ 25.000,00 (VINTE
CINCO MIL REAIS), SEM NOTÍCIA DE QUE TENHA SIDO DERIVADA DE UMA OUTRA EMPRESA, QUALIFICANDO-SE O SEU
PRINCIPAL SÓCIO, SR. JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO CUNHA, COMO COMERCIANTE. AINDA SE PERCEBE, QUE AQUELA
EMPRESA, VIA EXPRESSA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA, NÃO DISPUNHA DE NENHUM
ATIVO PATRIMONIAL, NEM MESMO DE VEÍCULOS QUE ERAM INSTRUMENTOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DOS
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RESPECTIVOS SERVIÇOS. 5. DEPOIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL: O AUTOR AFIRMOU NO DEPOIMENTO
PESSOAL DE FLS. 4.856/4.860, QUE EM ABRIL DE 2001, FIRMOU CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COM A TAM, PORÉM
EM OUTUBRO DE 2002, ESTA EXIGIU QUE AO INVÉS DE REPRESENTAÇÃO DE CARGAS E PRODUTOS OPERACIONAIS
FOSSE FEITA DIVISÃO DESSES SERVIÇOS EM DUAS EMPRESAS, PELO QUE OBTEVE UMA OUTRA EMPRESA, ABERTA
EM NOME DA SUA FILHA, PARA OPERAR COM A PARTE COMERCIAL DE CARGAS. FOI VANTAJOSA A SEPARAÇÃO DOS
SERVIÇOS EM DUAS EMPRESAS, POIS, ESTA QUE FOI ABERTA PASSOU A PAGAR IMPOSTO SIMPLES, FICANDO CADA
UMA COM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO FATURAMENTO. A TESTEMUNHA MARIA CLIMENE PINHEIRO PORTO,
AFIRMOU ÀS FLS. 4.962/4.963, QUE ERA CONTADORA DA AUTORA DESDE O SEU INÍCIO, UM ANO DEPOIS, A VIA
EXPRESSA FOI DIVIDIDA EM DUAS EMPRESAS, SENDO CRIADA A UNICARGAS EM NOME DA FILHA DO SÓCIO DA VIA
EXPRESSO, FICANDO UMA COM AS ATIVIDADES NAS CARGAS INTERNAS E A OUTRA COM AS CARGAS EXTERNAS. AS
DUAS EMPRESAS FORAM CONSTITUÍDAS EXCLUSIVAMENTE PARA PRESTAREM SERVIÇOS À TAM, INCLUSIVE
PASSARAM PELO CRIVO DESTA E DA INFRAERO. COM A DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇO ENTRE AS DUAS EMPRESAS,
HOUVE UM CERTO PREJUÍZO COM ENCARGOS TRABALHISTAS, COM A RESCISÃO DO CONTRATO EM UMA PARA SER
READMITIDO NA OUTRA EMPRESA. AO FINAL, ALGUNS DESSES FUNCIONÁRIOS FORAM APROVEITADOS PELA TAM.
FERNANDO PEREIRA FERNANDES, PRESTOU DEPOIMENTOS ÀS FLS. 4.964/4.965, ONDE AFIRMA QUE A EMPRESA NÃO
TINHA LOGOMARCA E TODA A SUA APRESENTAÇÃO PÚBLICA ERA EM NOME DA TAM. A MAIORIA DOS SEUS
EMPREGADOS FORAM APROVEITADOS POR ESTA.6. RETENÇÃO DE COMISSÕES E INCURSÕES NA ADMINISTRAÇÃO: A
AUTORA RESSENTE-SE DE QUE FORAM INJUSTAS AS RETENÇÃO FEITAS EM SUAS COMISSÕES SOBRE PAGAMENTO
DE ALUGUÉIS E DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA, LUZ, TELEFONE E CONGÊNERES. TODAVIA, TODAS AQUELAS
DESPESAS E OPERAÇÕES, IGUALMENTE, SE ENCONTRAVAM MUITO CLARAS EM TODOS OS CONTRATOS FIRMADOS
ENTRE AS PARTES, INCLUSIVE OS ENCARGOS DE NATUREZA TRABALHISTA, ATÉ PORQUE OS FUNCIONÁRIOS ERAM
CONTRATADOS PELA EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. OUTROSSIM, A PARTE REQUERENTE REBELA-SE
QUANTO ÀS INDESEJADAS INCURSÕES QUE A REQUERIDA PROMOVIA EM SUA ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE,
QUANTO AO PESSOAL. NO ENTANTO, HAVIA PERMISSIVO CONTRATUAL PARA A PRÁTICA.7. DISTRATO SOB SURPRESA:
A ALEGAÇÃO DE QUE O DISTRATO FORA FEITO DE MANEIRA SURPRESA NÃO PROCEDE. É QUE A CLÁUSULA 8.1 DA
SEGUNDA AVENÇA PREVÊ EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO, A QUALQUER TEMPO,
DESDE QUE PREVIAMENTE INTIMADA A OUTRA PARTE SOBRE A DENUNCIAÇÃO, COM PRAZO DE TRINTA DIAS. ASSIM,
ADMITE-SE QUE NÃO HOUVE SURPRESA PARA A PROMOVENTE OU IRREGULARIDADE COMETIDA PELA PROMOVIDA,
NO SIMPLES FATO DE HAVER DECIDIDO UTILIZAR-SE DO SEU DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL, QUANDO JÁ SE
ENCONTRAVA EM VIGÊNCIA HÁ MAIS DE 6 (SEIS) MESES, PAGANDO OS DEVIDOS ENCARGOS. ADEMAIS DISSO, O
DISTRATO É UM DIREITO, EMINENTEMENTE, POTESTATIVO QUE PODE SER EXERCIDO POR QUALQUER DAS PARTES.8.
AS PERDAS E OS PREJUÍZOS: O APELANTE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE PERDAS E PREJUÍZOS ACUMULADOS ANTE O
PERÍODO QUE ESTEVE, CONTRATUALMENTE, LIGADO A APELADA, DE MODO QUE MERECE REPARAÇÃO NA MESMA
PROPORÇÃO. NESSA PERSPECTIVA, MUITO ELUCIDATIVA A ANÁLISE DO ILUSTRE JUIZ, A TEOR DO SEGUINTE
RISCADO: VERIFICA-SE NAS COMUNICAÇÕES VIRTUAIS DE FL. 361, QUE DURANTE AS TRATATIVAS DA RESCISÃO DO
CONTRATO, A PROMOVENTE PROPÔS REPASSAR OS SEUS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A PROMOVIDA, PELO
VALOR DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS), NA DATA DE 16 DE JULHO DE 2004. JÁ ÀS FL. 364, CONSTA A COMUNICAÇÃO
DA RÉ, MANIFESTANDO O INTERESSE DE FICAR COM OS DITOS BENS. CONSTA DA FL. 347 QUE A PROMOVIDA FEZ A
DEVIDA NOTIFICAÇÃO À PROMOVENTE, MANIFESTANDO O INTERESSE EM RESCINDIR O CONTRATO, A PARTIR DE
JULHO DE 2004. ÀS FLS. 366/367, ENCONTRA O TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL, FIRMADO POR AMBAS AS PARTES
E DUAS TESTEMUNHAS, NA DATA DE 31 DE JULHO DE 2004, COMPROMETENDO-SE A TAM A PAGAR A QUANTIA DE R$
69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS) ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO, DESTINADA À QUITAÇÃO DE TODAS
OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÕES ORIUNDAS DA ALUDIDA RELAÇÃO CONTRATUAL, TENDO A PROMOVENTE DADO
PLENA QUITAÇÃO E ASSUMIDO O COMPROMISSO DE SE RESPONSABILIZAR PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA, COM RELAÇÃO AOS SEUS EMPREGADOS, ISENTANDO A TAM DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE.
NÃO VEJO COMO RECONHECER A PRÁTICA DE ATO ABUSIVO POR PARTE DA POSTULADA, NEM QUE ESTA TENHA
RESCINDIDO ILICITAMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU DE REPRESENTAÇÃO, QUE MANTINHA
COM A DEMANDANTE, QUE SEJA PASSÍVEL DE ENSEJAR QUALQUER CONDENAÇÃO, SOBRETUDO, POR TER SIDO A
RESCISÃO DE COMUM ACORDO E DENTRO DAS PREVISÕES CONTRATUAIS.9. POR TODAS À CIRCUNSTÂNCIAS, O
DECISÓRIO SINGULAR É IRREPREENSÍVEL, POIS SUBMERGIU NOS FATOS E NAS PROVAS, BEM COMO INCURSIONOU
EM TODOS OS MEANDROS DO MÉRITO, DE FORMA A ALCANÇAR A EXCELÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.10.
DESPROVIMENTO DO APELO PARA ASSEGURAR A HIGIDEZ DA SENTENÇA, A QUAL SE MOSTRA DE UM PRAGMATISMO
EXEMPLAR.ACÓRDÃO:VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM QUE SÃO PARTES AS ACIMA INDICADAS,
ACORDAM OS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
CEARÁ, POR UNANIMIDADE, O DESPROVIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO.FORTALEZA, 21 DE AGOSTO DE 2019.DESEMBARGADOR
FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMOPRESIDENTE E RELATOR
Total de feitos: 1

DESPACHOS - 2ª Câmara de Direito Privado

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0000089-38.2008.8.06.0151/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Banco Bradesco S/A. Advogado: Wagner
Barreira Filho (OAB: 1301/CE). Advogada: Gladys Craveiro Barreira (OAB: 2450/CE). Advogado: Wagner Turbay Barreira Neto
(OAB: 13109/CE). Advogado: Thiago Barreira Romcy (OAB: 23900/CE). Advogado: Edgar Belchior Ximenes Neto (OAB: 23791/
CE). Advogado: Raimilan Seneterri da Silva Rodrigues (OAB: 17352/CE). Advogado: Thiago Cordeiro Gondim de Paiva (OAB:
17374/CE). Advogado: Alon Takeuchi de Almeida (OAB: 24354/CE). Advogada: Rachel Almeida de Sousa (OAB: 33687/CE).
Advogada: Tatiana Frota Mota Barreira Romcy (OAB: 27900/CE). Advogado: Leonardo Barbosa Pereira (OAB: 22544/CE).
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Advogado: Breno Silveira Moura Alfeu (OAB: 38726/CE). Embargado: Apv Alencar Pinto Veiculos Ltda. Advogado: Croaci Aguiar
(OAB: 5923/CE). Despacho: - Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Fortaleza, 10 de
setembro de 2019. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0000496-41.2017.8.06.0147/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Roquem Moreira do Nascimento. Advogado:
Rokylane Gonçalves Brasil (OAB: 31058/CE). Embargado: Banco Itaú Consignado S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB:
17314/CE). Despacho: - Considerando o teor do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil, hei por bem, determinar
a intimação da parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do presente recurso. Expedientes
Necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADORA MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0151164-89.2008.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Espólio de Ada Magalhães Bessa e Neto. Inventariante: Sheridan
Maria Bessa Perreira Pinheiro. Advogado: Francisco Miranda Pinheiro Neto (OAB: 18701/CE). Apelado: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda.. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Despacho: - Determino a intimação
da parte apelada para regularizar a representação judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhe-se os autos à douta
Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer. Fortaleza, 10 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR CARLOS
ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0164753-02.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Vera Lúcia Mendes. Repr. Legal: Luiz Ferreira Xavier. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria Geral do Estado do
Ceará. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Sendo assim, proclamada a submissão inarredável ao Princípio
do Juiz Natural, determino a imediata retirada do processo de pauta (f. 111) e o incontinenti encaminhamento dos autos ao setor
competente, para a redistribuição do feito a um dos eminentes Desembargadores que compõem as Câmaras de Direito Público
desse Sodalício, por ser medida de rigor. Expediente com recomendação de urgência. Fortaleza, 9 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0178453-16.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelante:
Marítima Seguros S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Apelada: Nara Kelly Furtado Girãol. Repr. Legal:
Daniel Girão Coutinho. Advogada: Erinalda Cavalcante Scarcela de Lucena (OAB: 7953/CE). Custos legis: Ministério Público
Estadual. Despacho: - Considerando o parecer de fls. 180-182, intime-se a parte recorrida para contrarrazoar o presente recurso
no prazo de 15 (quinze) dias.Expedientes Necessários. Fortaleza, 05 de setembro de 2019 DESEMBARGADORA MARIA DE
FÁTIMA DE MELO LOUREIRO Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0185565-75.2012.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Espólio de Amauricio Pereira Cortez. Repr. Legal: Maria Eliane Sampaio
Cortez. Advogado: Eduardo Fontenele Mota (OAB: 19970/CE). Apelada: Danielle Carvalho Joca. Apelado: Roberto Sousa Lima.
Despacho: - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Fortaleza, 9 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0621174-47.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: J. M. F. da R.. Advogado: Carlos Eduardo Romanholi
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Brasil (OAB: 19528/CE). Agravada: L. G. da S.. Advogada: Melissa Ourives Veiga (OAB: 17148/CE). Advogada: Jéssica Maria
Cassundé Costa (OAB: 39693/CE). Advogado: Cristiano Barbosa Froes (OAB: 39637/CE). Advogado: Francisco Luis Alves E
Silva (OAB: 31611/CE). Despacho: - Vistos, etc... Determino ao Setor Competente o cadastramento no Sistema de Automação
da Justiça dos advogados constituídos à fl. 438. Empós, proceda-se a intimação da agravada para os fins do artigo 1.019, II,
do Código de Processo Civil, já que a intimação anterior fora destinada aos advogados renunciantes (fl. 430). Expedientes
Necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADORA MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0623401-73.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Sávio Guimarães Freitas. Repr. Legal: Sandra Guimarães
Bandeira Freitas. Agravante: Renner Guimarães Freitas. Agravante: Ana Lívia Almeida de Freitas. Repr. Legal: Ana Meyre Alves
de Almeida. Agravante: Aline Silva Sousa Freitas. Advogado: Francisco Diego Fernandes Bezerra (OAB: 35146/CE). Agravado:
Francisco Holanda Bezerra. Agravada: Maria da Conceição de Freitas Bezerra. Advogado: Fernando Antonio Bezerra Freire
(OAB: 20581/CE). Advogado: Allan de Queiroz Freire (OAB: 37629/CE). Despacho: - Vistos, etc... Intime-se as partes agravadas
para os fins do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019.
DESEMBARGADORA MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO Relatora
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629224-28.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Condomínio Edifício Palácio Progresso. Síndico: Marcus
José Fernandes de Oliveira. Agravante: Marcus Jose Fernandes de Oliveira. Agravante: Ilma Claudia Rocha Montenegro
Fernandes de Oliveira. Advogado: Thiago de Oliveira Felix (OAB: 31680/CE). Advogada: Camilla Holanda Lima de Freitas
(OAB: 32424/CE). Agravada: Eliete Sampaio Pinheiro. Despacho: - 1. Por entender prudente, reservo-me para apreciar o
efeito suspensivo requerido após o contraditório. 2. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. 3. Expedientes
necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0626529-72.2017.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento
e Investimento. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Embargado: Devry Educacional do Brasil S/A. Advogado:
Gilvan Melo Sousa (OAB: 16383/CE). Despacho: - Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0624041-76.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Karina Motenegro Guedes. Advogado: José Roberto
Teixeira da Rocha (OAB: 37693/CE). Advogada: Ana Patricia Melo Arruda (OAB: 37735/CE). Advogado: Matheus Câmara
Gonçalves (OAB: 37684/CE). Advogado: Luis Alberto Burlamaqui Correia (OAB: 10752/CE). Agravado: Carlos Roberto dos
Santos Júnior. Despacho: - Considerando a manifestação de fl. 24, intime-se o agravado no endereço ali indicado, através de
Oficial de Justiça, no intuito de apresentar contrarrazões ao referido agravo de instrumento, em atenção ao devido processo
legal (contraditório e ampla defesa), obedecido o prazo de lei. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0009497-02.2017.8.06.0066 - Apelação. Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior
(OAB: 17314/CE). Apelado: Francisco Luiz do Nascimento. Advogado: Kayo Viana Felipe (OAB: 34331/CE). Advogado: Lucas
Freitas Viana Diniz (OAB: 27345/CE). Despacho: - 16. Por tais razões, CONHEÇO da apelação cível, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, alterando, de ofício, a sentença vergastada tão somente quanto ao termo inicial do juros de mora, o qual deve
incidir a partir do evento danoso. 17. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR CARLOS
ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1
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Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0009860-63.2014.8.06.0043 - Apelação. Apelante: Companhia Energética do Ceará - COELCE. Advogado: Antônio Cleto
Gomes (OAB: 5864/CE). Apelada: Ana Paula Gonçalves de Souza Silva. Advogado: Antônio Allan Leite Saraiva (OAB: 23502/
CE). Advogado: Thomaz Antônio Nogueira Barbosa (OAB: 20787/CE). Despacho: - 1. Compulsando os autos, verifica-se que a
presente demanda foi encaminhada ao Tribunal de Justiça de forma equivocada, dado que a ação de obrigação de fazer cumulada
com reparação de danos em face da Companhia Energética do Ceará - COELCE tramitou de forma regular perante 2ª Vara da
Comarca de Barbalha, sob o manto da Lei nº 9.099/95, sendo, ao fim, sido prolatada sentença, fls. 95/100, julgando parcialmente
procedentes os pedidos formulados na exordial. 2. Dormita às fls. 106/123, Recurso Inominado interposto pela concessionária
de serviço público, requerendo, em suma, o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar
improcedente o pedido de reparação de danos morais, porquanto o corte de energia elétrica decorreu da inadimplência da
consumidora, sendo, portanto, legal e não enseja o alegado dano moral. 3. Tendo havido a distribuição da ação para a 2ªVara
da Comarca de Barbalha e o processo tramitado sob a égide da Lei do Juizado Especial Cível e Criminal, a competência para
apreciar o recurso interposto é das Turmas Recursais, e não do Tribunal de Justiça. 4. Dito isto, DECLINO da competência
para uma das Turmas Recursais. 5. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR CARLOS
ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0020436-55.2017.8.06.0029/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Geraldo Paulino de Sousa. Advogado:
Rokylane Gonçalves Brasil (OAB: 31058/CE). Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogada: Ana Cristina Bonfim
Farias (OAB: 9669/CE). Despacho: - 11. Por todo o exposto, ACOLHO os presentes aclaratórios, para DAR-LHES PROVIMENTO,
complementando a decisum de condenação ao pagamento de danos materiais, no que diz respeito, exclusivamente, a incidência
de correção monetária com base no INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula n° 43 STJ) e a aplicação de juros moratórios no
percentual de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da data do evento danoso (Súmula n° 54 STJ), mantendo inalterado os
demais termos. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES
FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0025534-57.2007.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Maria Carmelita Vieira da Cruz. Advogado: Ênio Ponte Mourão (OAB:
12808/CE). Advogado: Vinícius Maia Lima (OAB: 13299/CE). Apelado: Fundação Sistel de Seguridade Social. Advogado:
Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/SP). Despacho: - R. hoje. 1. Trata-se de apelação cível interposta por Maria
Carmelita Vieira da Cruz em face da sentença proferida pelo Juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou
improcedente os pedidos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário promovida por Maria Carmelita Vieira da Cruz contra
a Fundação Sistel de Seguridade Social, com esteio no art. 487, inciso I, do CPC/15. 2. Insta esclarecer, que o presente recurso
chegou-me concluso para análise somente no dia 28/08/2019, ou seja, em data posterior a distribuição da apelação cível de nº
0001835-37.2007.8.06.0001, interposto em face da sentença que versa sobre redutor etário, o qual possui as mesmas partes
do processo em epígrafe e é conexo com o pleito da presente demanda. 3. Com efeito, o §1º, do art. 68 do Estatuto Regimental
desta Corte prediz que a distribuição do recurso tornará preventa a competência do Relator para todos os recursos posteriores.
Segue abaixo o dispositivo normativo, in litteris: Art. 68. A distribuição firmara a competência da respectiva seção ou câmara.
§ 1o. A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, do recurso ou do incidente processual firmara prevenção
para outros mandados de segurança, habeas corpus, recursos e incidentes posteriores, tanto na ação como na execução,
referentes ao mesmo processo ou em processos relacionados por conexão ou continência. (grifo nosso) 4. Assim, considerando
a distribuição da apelação cível de nº 0001835-37.2007.8.06.0001, em 23 de setembro de 2016, ao Des. Francisco Bezerra
Cavalcante da 4ª Câmara de Direito Privado, hei por bem determinar a redistribuição do presente feito, em conformidade com
as disposições regimentais deste Tribunal. 5. Expediente necessário, com a devida urgência. Fortaleza, 9 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0038587-87.2012.8.06.0112 - Apelação. Apelante: Antônio Eliandi dos Santos. Advogado: José Joacy Bezerra Júnior (OAB:
20980/CE). Advogada: Daiane Pereira Souza (OAB: 20020/CE). Advogada: Ismênia Ramira Leite Martins Feitosa (OAB: 24494/
CE). Apelado: Banco J. Safra S/A. Advogado: Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OAB: 21678/PE). Despacho: - 14. Por tais
razões, CONHEÇO da apelação cível, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença vergastada,
contudo, cabendo ressalvar que a exigibilidade das custas e honorários de sucumbência encontra-se suspensa pelo prazo de 5
anos, em razão da gratuidade da justiça, conforme prevê o art. 98, §3º do CPC. 15. É como voto. Fortaleza, 6 de setembro de
2019 DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1
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Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0129979-43.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Gilvan Santos Lioba. Advogado: Vicente Pinto Quesado (OAB: 22320/
CE). Apelado: Banco Honda S/A. Advogado: Marco André Honda Flores (OAB: 24241A/CE). Despacho: - 16. Por tais razões,
CONHEÇO da apelação cível, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. 17. Em
sendo assim, o apelante deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, entretanto,
em decorrência da concessão do benefício da justiça gratuita as obrigações derivadas de sua sucumbência deverão ficar
sobrestadas pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC/2015. 18. Expedientes necessários.
Fortaleza, 6 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0205062-41.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Luiz Gonzaga da Silva. Advogado: Bruno Pereira Brandão (OAB:
22013/CE). Advogado: Thiago Saboya Pires de Castro (OAB: 24156/CE). Advogado: Marcelo Pereira Brandão (OAB: 26103/
CE). Apelado: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Advogado: Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho Júnior (OAB: 16045/
CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - 15. Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto, para DARLHE PROVIMENTO, nos termos do art. 932, V, a do CPC, reformando a decisão vergastada para determinar que a correção
monetária da indenização securitária deve incidir desta a data do evento danoso, conforme Enunciado da súmula 580 do STJ,
e majorando a verba sucumbencial para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código
de Processo Civil. 16. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO
MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0211397-08.2015.8.06.0001/50000 - Agravo. Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Rostand Inácio dos Santos (OAB: 22718/PE). Agravada: Carmen Daria Bitu Moreno. Advogado: Francisco Wagner Barbosa de
Alencar Filho (OAB: 29811/CE). Advogado: Abelmar Ribeiro da Cunha Neto (OAB: 30204/CE). Advogado: Fabio Lima Sombra
(OAB: 27447/CE). Despacho: - Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c os arts. 76
e 268 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do presente recurso. Decorrido o prazo sem que nada tenha
sido apresentado pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa nos sistemas de acompanhamento processual
e arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de Origem. Expedientes necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629306-64.2016.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: José Calixto da Silva Filho. Embargante:
Danielle de Lima Calixto. Advogado: Fabio Robson Timbo Silveira (OAB: 14779/CE). Embargado: CBR 011 Empreendimentos
Imobiliarios Ltda. Advogada: Cleane de Lima Aquino (OAB: 30103/CE). Advogado: Marcus Claudius Saboia Rattacaso (OAB:
16789/CE). Advogado: Rômulo Marques de Souza Vieira (OAB: 29365/CE). Despacho: - Ex positis, conheço dos Embargos de
Declaração opostos, para negar-lhes provimento, o que faço nos termos acima alinhados. Expedientes necessários. Fortaleza,
9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629307-49.2016.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Francisco Ubiratan Silva Júnior.
Embargante: Mirna Nóbrega Holanda e Silva. Advogado: Fabio Robson Timbo Silveira (OAB: 14779/CE). Embargado: CBR 011
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Advogada: Cleane de Lima Aquino (OAB: 30103/CE). Advogado: Kaio Alexander Fragoso
Secundino (OAB: 39863/CE). Advogado: Marcus Claudius Saboia Rattacaso (OAB: 16789/CE). Despacho: - Ex positis, conheço
dos Embargos de Declaração opostos, para negar-lhes provimento, o que faço nos termos acima alinhados. Expedientes
necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
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DESPACHO DE RELATORES
0629411-36.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: A. M. R.. Advogado: Gustavo Brígido Bezerra Cardoso
(OAB: 18031/CE). Advogado: Marcus Helton Carneiro (OAB: 20293/CE). Advogado: Douglas Souto Cabral (OAB: 36447/
CE). Advogada: Marlene Almeida Martins (OAB: 20415/CE). Agravado: G. A. R. R. P. J. A. R.. Agravado: V. A. R. R. P. J. A.
R.. Advogado: Leandro Teixeira Santiago (OAB: 39945/CE). Despacho: - 7. Assim, considerando a distribuição pretérita de
agravo de instrumento contra decisão proferida anteriormente em processo conexo a eminente Desa. Maria Gladys Lima Vieira,
integrante desta 4ª Câmara de Direito Privado, hei por bem determinar a redistribuição do presente feito a essa relatora, em
conformidade às disposições regimentais deste Tribunal. 8. Expediente necessário, com a devida urgência. Fortaleza, 6 de
setembro de 2019 DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629736-11.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Juan Antonio Fraile Gomez. Advogado: Antonio Gomes
Lira Neto (OAB: 24897/CE). Despacho: - 9. Por tais razões, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para que seja cumprido pelo
Juiz a quo o procedimento previsto no §2º, do art. 99 do CPC/15. 10. Oficie-se ao Juiz na primeira instância para conhecimento
da concessão do efeito suspensivo. Em seguida, intime-se a parte adversa para ofertar contrarrazões. 11. Expedientes
necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 2ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629544-78.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Unimed João Pessoa - Cooperativa de Trabalho Médico
Ltda. Advogado: Hermano Gadelha de Sá (OAB: 8463/PB). Advogado: Leidson Flamarion Torres de Matos (OAB: 13040/PB).
Agravado: José de Souza Sarmento. Advogada: Maria Nazaré Uchôa Gomes (OAB: 37833/CE). Despacho: - 12. Por tais razões,
INDEFIRO o efeito suspensivo neste momento. 13. À parte adversa para ofertar contrarrazões. Após, dê-se vistas dos autos
a PGJ para querendo ofertar parecer. 14. Expedientes necessários. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR
CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator
Total de feitos: 1

4ª Câmara de Direito Privado

DESPACHOS - 4ª Câmara de Direito Privado

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0144009-59.2013.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. Advogado: David
Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Advogada: Nayhara Cristina Gomes da Silva (OAB: 25892/CE). Apelado: Lucione Leão Silva
Oliveira. Advogado: Fahad Ramde Otoch Uchoa (OAB: 16654/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: Considerando o petitório de fls. 472/473 que informa a composição amigável da lide, o qual está assinado pelos advogados de
ambas as partes, intime-se o apelado, por seu causídico, para que junte nos autos procuração com poderes para transigir, tendo
em vista que o documento de fls. 16 não lhe confere tal poder. Empós, retornem-me conclusos os autos. Fortaleza, 26 de agosto
de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0621233-35.2018.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Itaú Seguros S/A. Advogado: Rostand Inácio
dos Santos (OAB: 37246/CE). Embargado: Luciano Fredy Ribeiro. Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB: 20417/CE).
Despacho: - DESPACHO Intima-se a parte embargada, para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal. Expedientes
Necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0629781-83.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Rafael Sganzerla Durand
(OAB: 24217/CE). Agravado: Francisco José Luduvico. Advogado: Jose Rubens de Figueiredo Correia Fontes (OAB: 19088/CE).
Advogada: Madalena Marleide Garcez de F. Correia (OAB: 3327/CE). Despacho: - Determino, nos termos do art. 1.017, § 3º, c/c
o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, a intimação da parte agravante para que complemente a documentação, a qual seja,
a cópia da decisão agravada, no prazo de 05 (cinco) dias. Retire-se o processo de pauta. Expedientes necessários. Fortaleza,
28 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
Total de feitos: 3
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Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0004611-65.2006.8.06.0091 - Apelação. Apelante: Alzenira Martins de Oliveira. Advogado: José Amarilo Sampaio (OAB:
4788/CE). Apelado: Companhia Energética do Ceará - COELCE. Advogado: Maximiano Aguiar Camara (OAB: 5879/CE).
Despacho: - Intime-se a apelante, por seu patrono, para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a intempestividade recursal
arguida pela apelada em suas contrarrazões recursais de págs. 117/126. Expediente necessário. Fortaleza, 30 de agosto de
2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0155112-24.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Vicente P de Sousa Transportes. Advogado: Renan Barbosa de Azevedo
(OAB: 23112/CE). Apelado: Banco Panamericano S/A. Advogado: Felipe Andres Acevedo Ibanez (OAB: 206339/SP). Despacho:
- Por imposição do art. 99, § 2º, determino a intimação do apelante para, em 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovação do
preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça. Expediente necessário. Fortaleza, 27 de
agosto de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0059695-40.2000.8.06.0001 (59695-40.2000.8.06.0001/1) - Apelação. Apelante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Eneas
Caldas Filho (OAB: 3035/CE). Advogado: Francisco Gladyson Pontes (OAB: 3242/CE). Advogado: Francisco de Albuquerque
Nogueira (OAB: 3244/CE). Advogado: Paulo dos Santos Neto (OAB: 3604/CE). Advogada: Maria Valdely da Costa Ribeiro (OAB:
3619/CE). Advogado: Raimundo Ernandes de Sena (OAB: 4179/CE). Advogada: Maria de Lourdes de Farias (OAB: 4888/CE).
Advogado: Jose Dacio de Menezes Moreira (OAB: 6005/CE). Advogado: Walmar Carvalho Costa (OAB: 6210/CE). Advogada:
Eliane Meireles de Oliveira Rocha (OAB: 6565/CE). Advogado: Adail Colares Tavora (OAB: 6675/CE). Advogado: Antonio Mendes
Pinheiro (OAB: 7226/CE). Advogado: Walter Correia Lima Filho (OAB: 7588/CE). Advogada: Ana Raquel Colares dos Santos
Soares (OAB: 8005/CE). Advogado: Jorge Alberto Carvalho Mota (OAB: 8143/CE). Advogado: José Inácio Rosa Barreira (OAB:
8151/CE). Advogado: Rafael Angelo Lot Junior (OAB: 8908/CE). Advogado: Jose Claudio Lima Vasconcelos (OAB: 9218/CE).
Apelado: Construtora e Imobiliaria Vetor Ltda. Advogado: Francisco Jose Fonseca Mota (OAB: 3404/CE). Advogada: Cassandra
Maria Arcoverde E Assunçao (OAB: 8020/CE). Advogado: Roberto de Alencar Mota (OAB: 11022/CE). Despacho: - Intime-se o
apelante para manifestar-se do petitório de fls. 347/357, no prazo de 05 (cinco) dias. Empós, voltem-me conclusos. Fortaleza, 30
de agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0059695-40.2000.8.06.0001 (59695-40.2000.8.06.0001/1) - Apelação. Apelante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Eneas
Caldas Filho (OAB: 3035/CE). Advogado: Francisco Gladyson Pontes (OAB: 3242/CE). Advogado: Francisco de Albuquerque
Nogueira (OAB: 3244/CE). Advogado: Paulo dos Santos Neto (OAB: 3604/CE). Advogada: Maria Valdely da Costa Ribeiro (OAB:
3619/CE). Advogado: Raimundo Ernandes de Sena (OAB: 4179/CE). Advogada: Maria de Lourdes de Farias (OAB: 4888/CE).
Advogado: Jose Dacio de Menezes Moreira (OAB: 6005/CE). Advogado: Walmar Carvalho Costa (OAB: 6210/CE). Advogada:
Eliane Meireles de Oliveira Rocha (OAB: 6565/CE). Advogado: Adail Colares Tavora (OAB: 6675/CE). Advogado: Antonio
Mendes Pinheiro (OAB: 7226/CE). Advogado: Walter Correia Lima Filho (OAB: 7588/CE). Advogada: Ana Raquel Colares dos
Santos Soares (OAB: 8005/CE). Advogado: Jorge Alberto Carvalho Mota (OAB: 8143/CE). Advogado: José Inácio Rosa Barreira
(OAB: 8151/CE). Advogado: Rafael Angelo Lot Junior (OAB: 8908/CE). Advogado: Jose Claudio Lima Vasconcelos (OAB: 9218/
CE). Apelado: Construtora e Imobiliaria Vetor Ltda. Advogado: Francisco Jose Fonseca Mota (OAB: 3404/CE). Advogada:
Cassandra Maria Arcoverde E Assunçao (OAB: 8020/CE). Advogado: Roberto de Alencar Mota (OAB: 11022/CE). Despacho: Vistos etc. Diante dos esclarecimentos prestados, defiro o pedido contido na manifestação de fls. 336/338, no sentido de que
seja oficiado o setor de custas responsável pelo FERMOJU, para que informe a este Juízo sobre o registro de pagamento da
guia de custas de apelação contida na fl. 228 dos presentes autos. Expedientes necessários. Fortaleza, 30 de julho de 2018.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0622728-17.2018.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Prontocardio Pronto Atendimento Cardiológico
Ltda. - em Recuperação Judicial. Advogado: José Arnaldo Vianna Cione Filho (OAB: 160976/SP). Advogado: Matheus Inácio de
Carvalho (OAB: 248577/SP). Embargado: ITALAB - Laboratório de Análises Clínicas Ltda ME. Advogado: Elano Aguiar Correia
Mota (OAB: 20979/CE). Advogado: Raimundo de Lavor Neto (OAB: 13141/CE). Despacho: - DESPACHO Intima-se a parte
embargada, para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal. Expedientes Necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0629361-10.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado do Ceará - Sindjustiça. Advogado: Carlos Eudenes Gomes da Frota (OAB: 10341/CE). Agravada: Maria Albany Pereira
Aguiar. Advogado: Pericles Maia de Figueiredo (OAB: 7631/CE). Advogada: Mayna Pamplona de Figueiredo (OAB: 31515/CE).
Despacho: - Ante o exposto, notifique-se a apelante, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que no prazo de 48h (quarenta
e oito horas) realize o recolhimento em dobro do valor das custas, comprovando-o nos autos, sob pena de deserção. Após o
esgotamento do prazo, venham-me os autos em conclusão. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza, 28 de agosto de
2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
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0620975-88.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Enio Esmeraldo Santos. Advogado: Felipe Porto Bastos
(OAB: 27196/CE). Agravado: Podium Comercial de Caminhões e Máquinas Pesadas Ltda. Agravado: Rota Transportes e
Serviços Ltda.. Despacho: - Renove-se expediente de intimação à fl. 150, ante ao exposto em petição de fls. 162/163 indicando
os endereços dos agravados. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 29 de agosto de 2019. Sílvia Soares de Sá Nóbrega
Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0624168-14.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Dtech Comércio e Serviço Eletro Eletrônico EIRELI ME. Agravante:
Daniel de Meneses Pontes. Agravante: Elaine Alves de Almeida Pontes. Advogado: Klaus de Pinho Pessoa Borges (OAB: 12861/
CE). Despacho: - DESPACHO Intima-se a parte agravada, para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal. Expedientes
Necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0624457-78.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Edivania Pinheiro Borges. Agravante: Manoel Pinheiro
Borges. Advogado: Antonualasom do Nascimento Rolim (OAB: 36875/CE). Advogado: Lucas Tavares de Figueiredo (OAB:
30373/CE). Advogada: Jessica Costa Leandro (OAB: 38466/CE). Agravado: Jacinto Martiniano de Oliveira. Agravado: Francisco
Roberlandes Chagas Rodrigues. Despacho: - Intimem-se os agravantes para apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco)
dias acerca dos documentos de fls. 77/84. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 02 de setembro de 2019. Sílvia Soares de
Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0627891-75.2018.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
(OAB: 16599/CE). Agravada: Angela Maria de Araújo Diniz. Advogado: Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB: 14458/CE). Despacho:
- Determina-se a intimação de ANGELA MARIA DE ARAÚJO DINIZ para oportunizar-lhe o oferecimento de contrarrazões ao
agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, tudo nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.
Expedientes necessários. Fortaleza, 3 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0620317-98.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: S G Empreendimentos Imobiliários Ltda. Advogado: Julio
Leite Filho (OAB: 2162/CE). Advogada: Fábia de Araújo Bezerra Leite (OAB: 15400/CE). Agravado: Antônio José Costa Teixeira.
Agravada: Janyeire Araújo Teixeira. Agravada: Raimunda Costa Teixeira. Despacho: - Intime-se o agravante para apresentar
manifestação no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos documentos de fls. 123/126. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 29
de agosto de 2019. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0622217-53.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: José Elson Lima Verde Montenegro. Advogado: Marcelo
Victor de Sousa (OAB: 23085/CE). Advogado: Francisco Welvio Urbano Cavalcante (OAB: 14814/CE). Advogada: Lara Costa
de Almeida (OAB: 18775/CE). Agravado: Claro S/A. Despacho: - Intime-se o agravante para apresentar manifestação no prazo
de 05 (cinco) dias acerca dos documentos de fls. 91/94. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 29 de agosto de 2019. Sílvia
Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0628268-12.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Francisco Rodrigues Filho. Advogado: Igor Cesar Rodrigues dos
Anjos (OAB: 26482/CE). Despacho: - Nos termos do art. 1.021, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte
agravada para, querendo, contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias. Expedientes necessários. Fortaleza(Ce), 30 de agosto de
2019. Rela. SILVIA SOARES DE SA NOBREGA Juíza convocada Port. 1147/2019
0629000-61.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Translatino Transportes Especiais Ltda. Advogado: Andre
Pinto Peixoto (OAB: 17284/CE). Advogado: Mario dos Martins Coelho Bessa (OAB: 15254/CE). Agravado: Banco do Brasil S/A.
Despacho: - Intime-se o agravante para apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias acerca do documento de fl. 61.
Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 29 de agosto de 2019. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada
(Portaria nº 1147/2019)
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0621710-92.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Francisca Neuma Brito da Silva. Advogado: Francisco
Veras Sena (OAB: 12856/CE). Agravado: Horizonte Comércio e Representações Ltda - ME. Despacho: - Intime-se o agravante
para apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos documentos de fls. 52/55. Expedientes necessários.
Fortaleza (CE), 29 de agosto de 2019. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0622657-49.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Metalmecânica Maia Ltda. - Em Recuperação Judicial.
Adm. Judicial: Carlos Eduardo de Lucena Castro. Advogado: Erico da Costa Morena (OAB: 321046/SP). Advogado: Roberto
Carlos Keppler (OAB: 68931/SP). Advogada: Simone Zaize de Oliveira (OAB: 132830/SP). Advogada: FERNANDA NEVES
REMEDIO (OAB: 357602/SP). Despacho: - Intime-se o agravante para apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco) dias
acerca do documento de fl. 381. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 02 de setembro de 2019. Sílvia Soares de Sá
Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0628492-47.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Norsa Refrigerantes S/A. Advogado: Antônio Cleto Gomes (OAB:
5864/CE). Advogado: Rafael Freire de Arruda (OAB: 14403/CE). Agravada: Solange Honorato da Costa. Advogado: Francisco
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Cicero Gomes de Melo (OAB: 30680/CE). Despacho: - Vistos, etc. Em respeito ao comando dos arts. 1.021, § 2º, do Código de
Processo Civil, publicado em 16 de março de 2015, e 268, do RITJCE, abra-se vista à parte adversa para que, ao seu talante,
apresente manifestação. Expedientes necessários. Fortaleza, 2 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE Relator
0629053-13.2015.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Ana Paula Feitosa Pessoa. Advogado: Jeferson
Cavalcante de Lucena (OAB: 18340/CE). Agravado: Marítima Seguros. Despacho: - Intime-se a agravante para apresentar
manifestação no prazo de 05 (cinco) dias acerca do documento de fls. 50/53. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 02 de
setembro de 2019. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0002668-38.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 20ª Vara Cível da Comarca
de Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 32ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: Administradora de Consórcio
Nacional Honda Ltda. Advogado: Nelson Paschoalotto (OAB: 18682A/CE). Advogada: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB:
35179/CE). Terceiro: Andre Elias Escottar. Despacho: - DESPACHO Nos termos do art. 954 do CPC, intime-se o suscitado
para prestar informações. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para que ofereça a manifestação de estilo,
segundo dispõe o art. 956, do CPC. Ao final, retornem-me conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de
2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0002962-90.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 31ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: Wilson Pessoa do Nascimento.
Advogado: Gustavo Albano Amorim Sobreira (OAB: 13552/CE). Advogado: Jorge Leite Chianca Filho (OAB: 31177/CE).
Despacho: - DESPACHO Nos termos do art. 954 do CPC, intime-se o suscitado para prestar informações. Em seguida,
remetam-se os autos ao Ministério Público para que ofereça a manifestação de estilo, segundo dispõe o art. 956, do CPC.
Ao final, retornem-me conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL
AIRES FILHO Relator
0629618-35.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Helber Oliveira dos Reis. Advogado: Leandro de Araújo
Sampaio (OAB: 32509/CE). Agravado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Advogado: Amandio Ferreira Tereso Junior
(OAB: 23189/CE). Despacho: - Desta forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a tempestividade
do recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.003, §5º, c/c art. 1.017, § 3º, c/c art. 932, parágrafo único, todos
do Código de Processo Civil. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS Relator
0830985-83.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Banco Bradesco S/A. Advogado: Matheus de Paulo Pessoa (OAB: 38819/
CE). Apelado: Jeito Sexy Indústria e Comércio de Confecções Ltda - ME. Apelado: Alexsandro Pereira Farias. Advogado: Carlos
Alberto de Araujo (OAB: 3061/RN). Advogado: Carlos Samuel de Gois Araújo (OAB: 29852/CE). Despacho: - DESPACHO
Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso,
intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro
de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0002748-02.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A. Advogado: Carlo André de Mello Queiroz (OAB: 26501/CE). Terceiro: Francisco de Sales Costa Mendes.
Despacho: - Vistos etc, A teor do disposto no caput do art. 954, do Código de Processo Civil atual, oficie-se ao juízo suscitado
para que preste as informações devidas, no prazo de 5 (cinco) dias. Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para
parecer meritório, à luz das disposições dos arts. 951, parágrafo único c/c 956, do mesmo diploma. Expedientes necessários e
urgentes. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
0002879-74.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Terceiro: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogado:
Fernando Luz Pereira (OAB: 21974/CE). Advogado: Moisés Batista de Souza (OAB: 15474/CE). Terceiro: Marjore Comércio de
Material Elétrica. Despacho: - DESPACHO Nos termos do art. 954 do CPC, intime-se o suscitado para prestar informações.
Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para que ofereça a manifestação de estilo, segundo dispõe o art. 956,
do CPC. Ao final, retornem-me conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR
DURVAL AIRES FILHO Relator
0144266-79.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Jorge Douglas Souza Rebouças. Advogado: Renan Barbosa de Azevedo
(OAB: 23112/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto
o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes
necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0621904-92.2017.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Spe Lote 03 Empreendimentos Imobiliários.
Advogado: Raul Amaral Junior (OAB: 13371/CE). Advogada: Larissa Freitas Ribeiro (OAB: 30121/CE). Advogada: Marina de
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Matos Nogueira E Siqueira Faust (OAB: 39872/CE). Embargado: Banco Bradesco S/A. Advogado: Paulo Eduardo Prado (OAB:
24314/CE). Embargado: Pereira Telas e Instalações Ltda - PARAME. Despacho: - Intime-se a parte embargada para, querendo,
apresentar contrarrazões ao presente embargo declaratório, nos termos do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.
Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0119488-11.2017.8.06.0001/50001 - Embargos de Declaração. Embargante: Clínica de Endoscopia e Cirurgia Digestiva
Dr. Edgard Nadra Ary Ltda - Hospital Gastroclínica. Advogado: Maria Imaculada Gordiano Oliveira Barbosa (OAB: 8667/CE).
Advogada: Irene Flávia de Souza Serenário (OAB: 18900/CE). Advogado: Felipe Aguiar de Negreiros Andrade (OAB: 29703/CE).
Advogada: Camilla Goes Barbosa (OAB: 30136/CE). Embargada: Maria Isadora Morel de Souza. Repr. Legal: Mariana Oliveira
Morel Lopes de Souza e Igor Melo de Souza. Embargado: Igor Melo de Souza. Advogado: Roberto Augusto Freitas Alencar
Filho (OAB: 34655/CE). Advogado: Erlon Charles Costa Barbosa (OAB: 15423/CE). Advogada: Martha Salvador Dominguez
(OAB: 13717/CE). Despacho: - DIGITE AQUI A PARTE PUBLICÁVEL (DISPOSITIVO) Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
0121467-71.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco José da Silva Santos. Advogada: Francisca Mônica Barros
Brito da Conceição (OAB: 6439/CE). Advogada: Dominik Barros Brito Ferreira (OAB: 37479/CE). Apelado: Banco Bradesco S/A.
Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto
no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste
interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES
FILHO Relator
0148587-60.2016.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Itau Seguros S/A. Advogado: João Alves
Barbosa Filho (OAB: 27954/CE). Advogado: Fábio Pompeu Pequeno Júnior (OAB: 14752/CE). Embargado: José Claudio Pereira.
Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti (OAB: 18044/CE). Despacho: - Intime-se a parte embargada para, querendo,
apresentar contrarrazões ao presente embargo declaratório, nos termos do artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.
Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0505745-73.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Gilmar Rodrigues de Sousa. Advogado: Renan Barbosa de Azevedo
(OAB: 23112/CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Advogado: Rafael Pordeus Costa Lima Filho
(OAB: 3432/CE). Advogado: Rafael Pordeus Costa Lima Neto (OAB: 23599/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando
o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as
partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0044122-78.2008.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Banco Volkswagen S/A. Advogada: Manuela
Motta Moura da Fonte (OAB: 20397/PE). Embargada: Patrícia Helena de Carvalho Silva. Advogado: Fábio Nogueira Rocha
(OAB: 14833/CE). Despacho: - Determina-se a intimação de PATRÍCIA HELENA DE CARVALHO SILVA para oportunizar-lhe o
oferecimento de contrarrazões ao embargo declaratório interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A, o que se faz nos termos do
artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0071418-80.2005.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Carlos Alberto Ferrão Figueiredo. Apelante: Priscila Regina Caramelo
Figueiredo. Advogado: Aloísio Cavalcânti Júnior (OAB: 12426/CE). Apelada: Mara Mafalda Cid Oliveira Peixeiro Nifo. Apelado:
Anibal Augusto Magro e Silva Nifo. Advogado: José Feliciano de Carvalho (OAB: 1094/CE). Despacho: - DESPACHO
Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso,
intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro
de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0144440-20.2018.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Alves da Penha Filho. Advogado: Antônio César Guedes
Filho (OAB: 32610/CE). Apelado: CCB Brasil - Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A. Advogado: David Sombra Peixoto
(OAB: 16477/CE). Advogado: Francisco Leitao de Sena Junior (OAB: 26524/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando
o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as
partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0170316-45.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Ruth Vitoria de Araújo Medeiros. Advogado: Antônio Haroldo Guerra Lobo
(OAB: 15166/CE). Advogada: Emanuelle Silva Ferreira (OAB: 35854/CE). Advogada: Larissa Ferreira Lobo France (OAB: 39246/
CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Advogado: Rafael Pordeus Costa Lima Neto (OAB: 23599/
CE). Advogado: Joaci Inácio de Brito (OAB: 8942/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação,
previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se
persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL
AIRES FILHO Relator
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Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0037274-39.2018.8.06.0029 - Apelação. Apelante: José Antônio de Lima. Advogado: Rokylane Gonçalves Brasil (OAB:
31058/CE). Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE). Despacho: DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente
Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de
setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0164655-22.2015.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Banco Santander (Brasil) S/A. Advogado:
Carlos Augusto Tortoro Júnior (OAB: 247319/SP). Embargada: Maria Eliomar Felizardo Guerreiro Almeida. Advogado: Moacir
Alencar de Aguiar (OAB: 9800/CE). Advogada: Alyne Juca de Aguiar (OAB: 23187/CE). Despacho: - Em face dos efeitos
infringentes dos Embargos em análise, abra-se vista à parte adversa para que apresente manifestação, a teor do disposto no
art. 1.023, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Expedientes necessários.
0171471-83.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelado: Jose Alves da Silva. Advogado: Igor Moreira Barros (OAB: 28157/CE).
Apelante: Banco GMAC S.A. Advogada: Adahilton de Oliveira Pinho (OAB: 152305/SP). Despacho: - DESPACHO Considerando
o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as
partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0628188-82.2018.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Advogado: William Carmona Maya (OAB: 257198/SP).
Embargado: Concreto Tecmix Ltda. Embargado: Thomaz Melo Cruz. Embargada: Ana Carolina Rodrigues da Cruz de Souza.
Advogado: Renato Coelho Pereira (OAB: 228178/SP). Despacho: - Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestarse sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0019417-21.2005.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Posto Santa Bárbara Ltda.. Advogado: Jackson James Olimpio Machado
(OAB: 14657/CE). Advogado: Vicente Paulo da Silva (OAB: 24123/CE). Apelado: Marcelo Evangelista Vieira dos Santos.
Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal
do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários.
Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0021377-70.2009.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Benilton Olegario Felipe. Advogado: Fábio Nogueira Rocha (OAB: 14833/
CE). Apelado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/CE).
Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal
do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários.
Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0109340-72.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: José de Ribamar Oliveira Coelho. Advogada: Carolina Barreto Alves
Costa Freitas (OAB: 21484/CE). Advogada: Camila Serra Nunes (OAB: 31150/CE). Apelado: Vicunha Indústria de Implementos
Rodoviários Ltda. Advogado: Enoque Salvador de Araujo Sobrinho (OAB: 27621/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando
o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as
partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0501223-03.2011.8.06.0001 - Apelação. Apte/Apdo: Ana de Oliveira da Silva. Advogado: David Lopes Bezerra Mourao
(OAB: 25970/CE). Advogada: Elcias Duarte de Souza Filho (OAB: 31595/CE). Apte/Apdo: FRETCAR - Transporte Locação e
Turismo Ltda.. Advogado: Fábio José de Oliveira Ozório (OAB: 8714/CE). Advogado: Victor Ribeiro Cavalcante (OAB: 28350/
CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso
temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes
necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 4

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0035775-90.2007.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Valderi Nobre de Almeida. Advogado: Livio Soares Gomes
(OAB: 9102/CE). Apelado: Espólio de João Bosco de Aguiar. Advogado: Audisio Ribeiro de Alencar (OAB: 6387/CE). Despacho:
- DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente
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Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 26
de agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0057075-79.2005.8.06.0001 (57075-79.2005.8.06.0001/1) - Apelação. Apelante: Companhia Energetica do Ceara - Coelce.
Advogada: Silvia Cunha Saraiva Pereira (OAB: 3792/CE). Advogado: Antônio Cleto Gomes (OAB: 5864/CE). Advogado: Augusto
Celio Pereira da Silva (OAB: 8266/CE). Advogado: Moacir Augusto Meyer de Albuquerque (OAB: 9864/CE). Advogada: Sylvia
Vilar Teixeira Benevides (OAB: 11633/CE). Advogada: Ana Vladia Pinheiro Lima Brasileiro (OAB: 12523/CE). Advogada: Williane
Gomes Pontes Ibiapina (OAB: 12538/CE). Advogado: Fúlvio Emerson Gonçalves Cavalcante (OAB: 13094/CE). Advogada: Ana
Claudia de Castro Pires (OAB: 13811/CE). Advogada: Kamille Craveiro Cunto (OAB: 13910/CE). Advogada: Aline Maria Fernandes
de Albuquerque Ibiapina (OAB: 12722/CE). Advogado: Francisco Firmo Barreto de Araujo (OAB: 24766/CE). Advogada: Silvia
Regina de Oliveira Vilardi (OAB: 12531/CE). Advogada: Sheila Dantas Bandeira de Melo (OAB: 14439/CE). Advogado: Rodrigo
Guimaraes Pinto Nogueira (OAB: 14413/CE). Advogado: Rafael Freire de Arruda (OAB: 14403/CE). Advogada: Helanzia de
Araujo Xavier Wichmann (OAB: 14948/CE). Advogada: Eveline Pereira de Queiroz Uchôa (OAB: 15373/CE). Advogado: Felipe
Nogueira Fernandes (OAB: 15512/CE). Advogada: Julia Cardoso Rocha Saraiva Teixeira (OAB: 15544/CE). Advogada: Daniele
Jucá Silveira (OAB: 15566/CE). Advogado: Paulo Fernando Nery Lamarao (OAB: 15894/CE). Advogada: Lara Isadora Feitosa
(OAB: 16406/CE). Advogada: Renina Paula Ribeiro Maynard Araujo (OAB: 16421/CE). Advogada: Livia Lopes Pinheiro Gaspar
(OAB: 16431/CE). Estagiário: Edesio do Nascimento Pitombeira Filho (OAB: 90000/CE). Estagiário: Marcellia Magalhaes Guerra
(OAB: 90000/CE). Estagiário: Felipe Correia Melo (OAB: 19257/CE). Apelado: Futuro Praia Mar Restaurante - Me. Despacho: DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente
Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 26
de agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0076377-53.2012.8.06.0000/50002 - Embargos de Declaração. Embargante: Maria de Jesus Guilherme Cavalcante.
Advogado: Dartanhan da Rocha Pereira (OAB: 8511/CE). Embargado: HSBC Brasil Seguros S/A. Advogado: Carlos Antônio
Harten Filho (OAB: 19357/PE). Advogado: Samuel Gouveia Rodrigues (OAB: 30513/PE). Advogado: Joaquim Cabral de
Melo Neto (OAB: 24196/CE). Despacho: - Intime-se a parte embargada nos termos do art. 1.023,§ 2º, CPC, para, querendo,
manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 22 de agosto
de 2019. Rela. SILVIA SOARES DE SA NOBREGA Juíza convocada - Port. 1147/2019
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0002670-08.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 20ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: Itaú Unibanco Veículos Administradora
de Consórcios Ltda. Advogado: Pedro Roberto Romao (OAB: 209551/SP). Terceiro: Francisco Jair Lopes de Sousa. Despacho:
- DESPACHO Nos termos do art. 954 do CPC, intime-se o suscitado para prestar informações. Em seguida, remetam-se os
autos ao Ministério Público para que ofereça a manifestação de estilo, segundo dispõe o art. 956, do CPC. Ao final, retornem-me
conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0013975-59.2015.8.06.0119 - Apelação. Apelante: Porto Freire Engenharia e Incorporação Ltda. Apelante: Vivenda dos
Girassóis Empreendimentos Imobiliários Ltda. Advogado: Rodolfo Licurgo Tertulino de Oliveira (OAB: 10144/CE). Advogado:
Rubens Emídio Costa Krischke Júnior (OAB: 25189/CE). Apelado: Rennan Freitas de Sousa. Apelada: Diana Dias Marques Freitas.
Advogado: Francisco Barros Nogueira (OAB: 7593/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação,
previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se
persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL
AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0624199-39.2016.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Solmar Distribuidora de Alimentos Ltda. Advogado:
Ganmem de Paiva Tavares (OAB: 25732/CE). Advogado: Samuel Portela Ramos (OAB: 17616/CE). Agravado: Casa Patriarca
- Comércio de Generos Alimentícios Ltda - ME. Despacho: - Intime-se o agravante para apresentar manifestação no prazo de
05 (cinco) dias acerca do documento de fls. 186/189. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 02 de setembro de 2019. Sílvia
Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0625028-15.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Bradesco S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior
(OAB: 17314/CE). Agravado: Luiz Rodrigues Lima da Silva. Advogado: José Souza de Oliveira (OAB: 35914/CE). Despacho:
- Assim, intime-se a parte agravante, por intermédio de seu causídico, para, querendo, manifestar-se acerca dos documentos
apresentados pelo agravado, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC. Expedientes necessários. Fortaleza, 3 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0625217-95.2016.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Aldeni Bezerra Azevedo. Agravante: Agustinho Teixeira
de Azevedo. Advogado: Robson Bezerril Cavalcante (OAB: 24834/CE). Agravado: SPE Lote 02 Empreendimetos Imobiliarios.
Agravado: MOURA DEBEUX ENGENHARIA S/A. Despacho: - Intimem-se as agravantes para apresentar manifestação no prazo
de 05 (cinco) dias acerca dos documentos de fls. 84/91. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 02 de setembro de 2019.
Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
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Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0006164-58.2008.8.06.0001 - Apelação. Apte/Apdo: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. Advogado:
Paulo Henrique de Abreu Silva (OAB: 23527/CE). Apte/Apdo: JDE Promoções Artísticas Ltda. Advogado: Luis Henrique Costa
Benevides (OAB: 13104/CE). Advogado: Emilio Fernandes Diniz (OAB: 12952/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando
o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as
partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0042923-50.2013.8.06.0064 - Apelação. Apelante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB: 24217/
CE). Apelado: Vinício Gregório de Morais. Advogado: Francisco Erivaldo Rodrigues (OAB: 12976/CE). Advogada: Terezinha da
Costa Lima (OAB: 27284/CE). Advogado: Felisberto Alexandre Rocha (OAB: 28451/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando
o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as
partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0156160-18.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Gabriel Sebastião da Silva. Advogado: Gerlano Araújo Pereira da
Costa (OAB: 9544/CE). Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. Advogado: Rafael Pordeus Costa
Lima Neto (OAB: 23599/CE). Advogado: Joaci Inácio de Brito (OAB: 8942/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o
princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as
partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0003625-27.2016.8.06.0038 - Apelação. Apelante: Vikael Agostinho de Oliveira. Advogada: Eliana Rosalvo da Silva (OAB:
33651/CE). Apelada: Raimunda Hilário de Oliveira. Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto
no art. 6º do NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste
interesse no caso em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES
FILHO Relator
0107693-57.2007.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Usibras Empreendimentos e Construções Ltda. Advogado: Ivan de
Castro Paula Junior (OAB: 8159/CE). Apelado: Eprom Engenharia e Projetos Ltda. Advogado: Miguel Angelo Silva de Azevedo
(OAB: 13793/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto
o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes
necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0063334-85.2008.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Marítima Seguros S/A. Advogado: Samuel
Marques Custódio de Albuquerque (OAB: 20873/CE). Embargado: Julio Cesar de Moura Bota. Advogado: Paulo Ricardo Marinho
Timbó (OAB: 15285/CE). Advogado: Thiago Bonavides Borges da Cunha Bitar (OAB: 19880/CE). Despacho: - Intime-se a parte
embargada nos termos do art. 1.023,§ 2º, CPC, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos
opostos. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 04 de setembro de 2019. Rela. SILVIA SOARES DE SA NOBREGA Juíza
convocada Port. 1147/2019
0620359-89.2014.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Espólio de Vicente Emídio da Silveira.
Advogado: Manoel Leandro de Norões Milfont (OAB: 3176/CE). Advogado: Ramiro Souza de Norões Milfont (OAB: 14806/
CE). Advogado: Edson Menezes da Nóbrega Filho (OAB: 15937/CE). Embargado: Nova Casa Bahia S/A. Advogado: Marcelo
de Melo Brasil Filho (OAB: 7892/CE). Advogado: Paulo Guilherme de Mendonça Lopes (OAB: 98709/SP). Advogado: Danilo
Gallardo Correira (OAB: 247066/SP). Embargado: José Aurineto de Barros. Advogado: Ronald Torres de Oliveira (OAB: 16310/
CE). Advogado: Francisco Olivando Paiva de Souza (OAB: 25620/CE). Despacho: - Nos termos do art. 1.023, § 2º, CPC/2015,
intime-se o embargado para, querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos de declaração apresentados.
Expediente necessário. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
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0063334-85.2008.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Marítima Seguros S/A. Advogado: Samuel
Marques Custódio de Albuquerque (OAB: 20873/CE). Embargado: Julio Cesar de Moura Bota. Advogado: Paulo Ricardo Marinho
Timbó (OAB: 15285/CE). Advogado: Thiago Bonavides Borges da Cunha Bitar (OAB: 19880/CE). Despacho: - Intime-se a parte
embargada nos termos do art. 1.023,§ 2º, CPC, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos
opostos. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 04 de setembro de 2019. Rela. SILVIA SOARES DE SA NOBREGA Juíza
convocada Port. 1147/2019
0620359-89.2014.8.06.0000/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Espólio de Vicente Emídio da Silveira.
Advogado: Manoel Leandro de Norões Milfont (OAB: 3176/CE). Advogado: Ramiro Souza de Norões Milfont (OAB: 14806/
CE). Advogado: Edson Menezes da Nóbrega Filho (OAB: 15937/CE). Embargado: Nova Casa Bahia S/A. Advogado: Marcelo
de Melo Brasil Filho (OAB: 7892/CE). Advogado: Paulo Guilherme de Mendonça Lopes (OAB: 98709/SP). Advogado: Danilo
Gallardo Correira (OAB: 247066/SP). Embargado: José Aurineto de Barros. Advogado: Ronald Torres de Oliveira (OAB: 16310/
CE). Advogado: Francisco Olivando Paiva de Souza (OAB: 25620/CE). Despacho: - Nos termos do art. 1.023, § 2º, CPC/2015,
intime-se o embargado para, querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca dos embargos de declaração apresentados.
Expediente necessário. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0153915-34.2017.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Banco RCI Brasil S/A. Advogado: Marissol
Jesus Filla (OAB: 17245/PR). Advogado: Rafaella Munhoz da Rocha Lacerda (OAB: 38511/PR). Embargada: Arliene Santisteban
Campos. Advogada: Zulmira Costa Goes de Oliveira (OAB: 4182/CE). Despacho: - Intime-se a parte embargada nos termos
do art. 1.023,§ 2º, CPC, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Expedientes
necessários. Fortaleza (CE), 04 de setembro de 2019. Rela. SILVIA SOARES DE SA NOBREGA Juíza convocada Port. 1147/2019
0624808-85.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Advogado: Tomé Rodrigues Leão de Carvalho Gama (OAB: 30766/CE). Advogado: Carlo André de Mello Queiroz (OAB: 26501/
CE). Agravada: Zilmar Silva Rabelo. Despacho: - Intime-se o agravante para apresentar manifestação no prazo de 05 (cinco)
dias acerca do documento de fl. 18. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 03 de setembro de 2019. Sílvia Soares de Sá
Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0006824-56.2010.8.06.0171 - Apelação. Apte/Apdo: Winston Clayton Alves Lima. Advogada: Vivianny Martins de Oliveira
Alves Lima (OAB: 21739/CE). Advogado: Winston Clayton Alves Lima (OAB: 13899/CE). Apte/Apdo: Alice Cibele Lira de
Medeiros Martins. Advogado: Thiago Emanuel Alexandrino de Oliveira (OAB: 17028/CE). Despacho: - Em cumprimento à norma
regimental disposta no art. 82, § 7º, do RITJCE, retire-se de pauta e reinclua-se. Expedientes necessários. Fortaleza, 27 de
agosto de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0014453-09.2010.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Pulvitec do Brasil Indústria e Comércio de Colas e Adesivos Ltda.
Advogado: Paulo Sergio Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo (OAB: 180623/SP). Apelado: Serv- Lebre Ltda. Advogado: Antonio
Rodrigues Filho (OAB: 7536/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do
NCPC, bem quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso
em tela. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0114773-04.2009.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Edival Transportes Ltda.- Empresa Montenegro. Advogado: Antônio Cleto
Gomes (OAB: 5864/CE). Apelado: Ivan Miranda Batista. Apelada: Josefina Gerônimo Aguiar Miranda. Advogado: Wilson Melo
Lima (OAB: 9895/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem
quanto o lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela.
Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
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0202971-07.2015.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: MB Engenharia SPE 004 S/A. Embargante:
Tegra Incorporadora S/A. Advogado: Daniel Battipaglia Sgai (OAB: 214918/SP). Embargado: Francisco Gonzaga Sales.
Embargada: Maria de Lourdes Evangelista Sales. Advogado: Rafael Pordeus Costa Lima Filho (OAB: 3432/CE). Advogado:
Rafael Pordeus Costa Lima Neto (OAB: 23599/CE). Despacho: - Intime-se a parte embargada nos termos do art. 1.023,§
2º, CPC, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Expedientes necessários.
Fortaleza (CE), 04 de setembro de 2019. Rela. SILVIA SOARES DE SA NOBREGA Juíza convocada Port. 1147/2019
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0628641-43.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Sindicato dos Trabalhadores Em Água, Esgoto, e Meio
Ambiente do Ceará. Advogada: Marisley Pereira Brito (OAB: 8530/CE). Agravado: Antônio Cleto Gomes. Despacho: - Ante
o exposto, indefere-se o pedido de tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se
sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Expedientes
necessários. Fortaleza, 6 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0628800-20.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Santa Teresinha Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogado: Antônio Cleto Gomes (OAB: 5864/CE). Agravado: Antônio Marcos Lima de Menezes. Despacho: - À vista do
exposto, NEGO a antecipação de tutela recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores. Intime-se a parte Agravada
para, querendo, ofertar contraminuta ao agravo. Comunique-se ao juízo a quo a presente decisão. Após, retornem-me conclusos
os autos. Expedientes necessários. Cumpra-se. Fortaleza, 30 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO
Relator
0629094-38.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: DB Medicina Diagnóstica Ltda. Advogado: Leonardo
Sperb de Paola (OAB: 16015/PR). Advogado: Rhaiza de Souza (OAB: 91328/PR). Advogado: Gabriel Gino Almeida (OAB:
35438/PR). Agravada: Paula Eveline de Araújo. Advogado: Pedro Victor Pimentel Azevedo (OAB: 31392/CE). Advogado: Marcelo
Oliveira de Almeida (OAB: 34527/CE). Despacho: - Por todo o exposto, por cautela, concedo o efeito suspensivo pretendido
pela agravante. Comunique-se ao douto Magistrado de primeiro grau (art. 1.019, inciso I, do CPC). Intime-se a agravada para,
querendo, contrarrazoar este recurso (art. 1.019, II, do CPC). Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza (CE), 27 de agosto
de 2019. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0158394-07.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Rosemir Gonçalves dos Santos. Advogado: Paulo Felipe Saboia
Dino (OAB: 24665/CE). Advogado: Leonardo Araujo de Souza (OAB: 15280/CE). Advogado: Jeferson Cavalcante de Lucena
(OAB: 18340/CE). Advogado: Alexandre Ferreira Leite Neto (OAB: 38054/CE). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado:
Rafael Sganzerla Durand (OAB: 24217/CE). Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma
matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários
mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza,
26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0186065-05.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Espólio de Sival Ribeiro da Silva. Repr. Legal: Magali Ribeiro Arrais.
Apelante: Maria Veronica Arrais Ribeiro. Apelante: Ramon Ribeiro Arrais. Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra
Peixoto (OAB: 16477/CE). Advogado: Francisco Leitao de Sena Junior (OAB: 26524/CE). Despacho: - Em face da circunstância
de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento
até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo
indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0208686-30.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Adalberto Nunes da Silva. Advogada: Alessandra Elice Lopes Crescêncio
Pereira (OAB: 18949/CE). Advogado: Fatima Aparecida Zullani Figueira (OAB: 119384/SP). Advogado: Candido Alexandrino
Barreto Neto (OAB: 15519/CE). Apelado: Banco do Brasil S/A. Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso
veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento até o julgamento dos
Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes
necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0158394-07.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Rosemir Gonçalves dos Santos. Advogado: Paulo Felipe Saboia
Dino (OAB: 24665/CE). Advogado: Leonardo Araujo de Souza (OAB: 15280/CE). Advogado: Jeferson Cavalcante de Lucena
(OAB: 18340/CE). Advogado: Alexandre Ferreira Leite Neto (OAB: 38054/CE). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado:
Rafael Sganzerla Durand (OAB: 24217/CE). Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma
matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários
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mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza,
26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0186065-05.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Espólio de Sival Ribeiro da Silva. Repr. Legal: Magali Ribeiro Arrais.
Apelante: Maria Veronica Arrais Ribeiro. Apelante: Ramon Ribeiro Arrais. Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra
Peixoto (OAB: 16477/CE). Advogado: Francisco Leitao de Sena Junior (OAB: 26524/CE). Despacho: - Em face da circunstância
de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento
até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo
indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0208686-30.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Adalberto Nunes da Silva. Advogada: Alessandra Elice Lopes Crescêncio
Pereira (OAB: 18949/CE). Advogado: Fatima Aparecida Zullani Figueira (OAB: 119384/SP). Advogado: Candido Alexandrino
Barreto Neto (OAB: 15519/CE). Apelado: Banco do Brasil S/A. Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso
veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento até o julgamento dos
Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes
necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0620413-79.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Condominio Cascais Dunas Village. Advogada: Nathalia
Freitas Silveira (OAB: 22482/CE). Agravada: Michelle Allison Lebowe. Advogado: Joao Henrique Dummar Antero (OAB: 17110/
CE). Advogada: Rafaela Pinheiro Barbosa Pinto (OAB: 24871/CE). Despacho: - Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela
antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo a quo, comunicando-o do inteiro teor desta
decisão. Expedientes necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Relator
0622005-61.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Bradesco S/A. Advogado: Paulo Eduardo Prado
(OAB: 24314/CE). Agravado: Luis Cláudio Dias de Aguiar. Advogado: Leandro Lima Valencia (OAB: 23392/CE). Despacho: Diante do exposto, NEGO o efeito suspensivo requerido pela ausência dos pressupostos autorizadores. Informe-se o MM. juízo
prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta no prazo legal. Expedientes
necessários.) Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0623782-81.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Rafael Sganzerla
Durand (OAB: 24217/CE). Agravado: Crisares Sampaio Couto. Advogado: Audic Cavalcante Mota Dias (OAB: 16100/CE).
Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida,
determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente,
em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 3 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR
DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0620413-79.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Condominio Cascais Dunas Village. Advogada: Nathalia
Freitas Silveira (OAB: 22482/CE). Agravada: Michelle Allison Lebowe. Advogado: Joao Henrique Dummar Antero (OAB: 17110/
CE). Advogada: Rafaela Pinheiro Barbosa Pinto (OAB: 24871/CE). Despacho: - Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela
antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo a quo, comunicando-o do inteiro teor desta
decisão. Expedientes necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Relator
0622005-61.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Bradesco S/A. Advogado: Paulo Eduardo Prado
(OAB: 24314/CE). Agravado: Luis Cláudio Dias de Aguiar. Advogado: Leandro Lima Valencia (OAB: 23392/CE). Despacho: Diante do exposto, NEGO o efeito suspensivo requerido pela ausência dos pressupostos autorizadores. Informe-se o MM. juízo
prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta no prazo legal. Expedientes
necessários.) Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0623782-81.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Rafael Sganzerla
Durand (OAB: 24217/CE). Agravado: Crisares Sampaio Couto. Advogado: Audic Cavalcante Mota Dias (OAB: 16100/CE).
Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida,
determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente,
em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 3 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR
DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3
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Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0624099-79.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Antonio Luciano Costa Paiva. Advogado: Breno Morais
Dias (OAB: 21695/CE). Agravado: Banco Bradesco S/A. Despacho: - Isso posto, CONCEDO a LIMINAR REQUESTADA, em
caráter precário, determinando a consignação em pagamento dos valores pretéritos e os futuros no montante apurado pelo
cálculo apresentado, determinando, ainda, a manutenção da posse do bem junto ao agravante/promovente, bem como que o
banco promovido evite de promover qualquer atitude que vise a inscrição do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes,
e, em caso de já haver efetivado tais atos que promova a exclusão dos mesmos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Oficie-se
o judicante de origem desta minha decisão, para que o mesmo preste as informações necessárias. Intime-se o agravado para
contraminutar no prazo legal. Após cumpridas tais diligências, e estando o recurso devidamente instruído, devolva-me os autos
conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza, 30 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0624283-74.2015.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogada: Larissa de Alencar
Pinheiro Macedo (OAB: 20256/CE). Advogada: Louise Rainer Pereira Gionedis (OAB: 28184/CE). Advogada: Melissa Abramovici
Pilotto (OAB: 28185/CE). Advogada: Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna (OAB: 27109/PR). Advogado: Nelson Wilians
Fratoni Rodrigues (OAB: 16599/CE). Agravado: José Guimarães Gadelha. Advogado: Daniel Costa Holanda (OAB: 16606/CE).
Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida,
determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente,
em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 3 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR
DURVAL AIRES FILHO Relator
0625247-28.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Honda S/A. Advogado: Roberta Beatriz do
Nascimento (OAB: 192649/SP). Advogado: José Lídio Alves dos Santos (OAB: 156187/SP). Despacho: - À vista do exposto,
indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Oficie-se o juízo a quo acerca desta
decisão, bem como para prestar as informações de estilo. Intime-se a Agravada para contraminutar, no prazo de quinze dias.
Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, nos moldes do art. 1019, incisos I, II e III, do CPC. Após, retornem-me conclusos os
autos. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0625364-19.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: A M Comércio de Variedades Ltda. Advogado: Samuel
Goes de Araujo (OAB: 22468/CE). Agravado: Cielo S.A.. Advogado: Alfredo Zucca (OAB: 154694/SP). Despacho: - Diante do
exposto, CONCEDO a liminar recursal pleiteada, CONFERINDO EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, determinando que
se suspendam os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, relativo aos honorários advocatícios
sucumbenciais, até o julgamento definitivo deste recurso. Informe-se o MM. juízo prolator do despacho ora atacado acerca do
teor desta decisão, de acordo com o art. 1019, I do CPC/2015. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta
no prazo legal. Expedientes necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0625775-62.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Lucas Alexssandro Alves Guerreiro Silva. Repr. Legal:
Gilber Alexssandro do Nascimento Silva. Advogado: Sebastiao Guerreiro da Silva Junior (OAB: 11024/CE). Agravado: Unimed
Fortaleza - Sociedade Cooperativa Médica Ltda.. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Despacho: - Por todo o
exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada, no prazo de até 05 (cinco) dias,
adote as providências necessárias para reincluir o agravante em seu programa Unimed Lar e, consequentemente, fornecer as
sessões de fisioterapia, em quantidade a ser definida pelo profissional responsável, conforme indicado às fls. fls. 51/52, sob
pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a
Cooperativa agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao douto
Magistrado de primeiro grau. Após, à Procuradoria Geral de Justiça. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 29 de agosto de
2019. Sílvia Soares de Sá Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
0626430-68.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Agravado: Humberto Carvalho
Pereira. Advogado: Evandro Jose Lago (OAB: 23560/CE). Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso
veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento até o julgamento dos
Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes
necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0626854-76.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Liliane Santos da Costa. Advogado: Luiz Ernesto de
Alcântara Pinto (OAB: 14181/CE). Despacho: - À vista do exposto, indefiro o pedido de EFEITO SUSPENSIVO formulado, uma
vez que não foram encontrados pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para,
querendo, ofertar contraminuta ao agravo. Oficie-se ao juízo a quo para que preste as informações de estilo. Ouça-se a douta
Procuradoria de Justiça, nos moldes do art. 1019, incisos I, II e III, do CPC. Após, retornem-me conclusos os autos. Expedientes
necessários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO
Relator
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0627321-55.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Francisco de Assis Bezerra Ribeiro - FBR Prestação de
Serviços. Advogado: Marcelo de Sa Cortez (OAB: 32099/CE). Agravado: Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
- METROFOR. Advogada: Amanda Arraes de Alencar Araripe Nunes (OAB: 32111/CE). Despacho: - Isso posto, CONCEDO A
TUTELA RECURSAL, em caráter precário, e determino SUSPENSÃO da decisão que determinou o BLOQUEIO “ON- LINE” das
Contas Bancarias existentes em nome do agravante, bem como a SUSPENSÃO do prosseguimento da Ação de Cumprimento
Provisório de Sentença de Cobrança de Honorários Sucumbenciais e de Cobrança por Multa de Litigância de Má Fé objeto
deste agravo, até o julgamento final do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta ao
agravo. Oficie-se ao juízo a quo para que preste as informações de estilo. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, nos moldes
do art. 1019, incisos I, II e III, do CPC. Após, retornem-me conclusos os autos. Expedientes necessários. Cumpra-se. Fortaleza,
29 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0627616-92.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues (OAB: 16599A/CE). Agravada: Maria Gorette Farias Gomes. Advogada: Ana Carmen Rios (OAB: 28933/CE).
Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida,
determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente,
em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 3 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR
DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0626854-76.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Liliane Santos da Costa. Advogado: Luiz Ernesto de
Alcântara Pinto (OAB: 14181/CE). Despacho: - À vista do exposto, indefiro o pedido de EFEITO SUSPENSIVO formulado, uma
vez que não foram encontrados pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para,
querendo, ofertar contraminuta ao agravo. Oficie-se ao juízo a quo para que preste as informações de estilo. Ouça-se a douta
Procuradoria de Justiça, nos moldes do art. 1019, incisos I, II e III, do CPC. Após, retornem-me conclusos os autos. Expedientes
necessários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO
Relator
0627321-55.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Francisco de Assis Bezerra Ribeiro - FBR Prestação de
Serviços. Advogado: Marcelo de Sa Cortez (OAB: 32099/CE). Agravado: Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
- METROFOR. Advogada: Amanda Arraes de Alencar Araripe Nunes (OAB: 32111/CE). Despacho: - Isso posto, CONCEDO A
TUTELA RECURSAL, em caráter precário, e determino SUSPENSÃO da decisão que determinou o BLOQUEIO “ON- LINE” das
Contas Bancarias existentes em nome do agravante, bem como a SUSPENSÃO do prosseguimento da Ação de Cumprimento
Provisório de Sentença de Cobrança de Honorários Sucumbenciais e de Cobrança por Multa de Litigância de Má Fé objeto
deste agravo, até o julgamento final do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta ao
agravo. Oficie-se ao juízo a quo para que preste as informações de estilo. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, nos moldes
do art. 1019, incisos I, II e III, do CPC. Após, retornem-me conclusos os autos. Expedientes necessários. Cumpra-se. Fortaleza,
29 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0627616-92.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues (OAB: 16599A/CE). Agravada: Maria Gorette Farias Gomes. Advogada: Ana Carmen Rios (OAB: 28933/CE).
Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida,
determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente,
em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 3 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR
DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0627669-73.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Maria Elza Lourinho Pinheiro. Agravante: José Carlos
Pinheiro de Sousa. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravado: Banco Bradesco S/A. Advogado:
Amandio Ferreira Tereso Júnior (OAB: 107414/SP). Advogada: Maria Lucilia Gomes (OAB: 16018/CE). Despacho: - À vista
do exposto, concedo efeito ativo ao presente recurso, suspendendo a decisão recorrida. Oficie-se o juízo a quo acerca desta
decisão. Intime-se o agravado para ofertar contraminuta. Empós, retornem-me conclusos os autos para julgamento. Expedientes
necessários. Fortaleza, 30 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0628400-06.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S.A.. Advogado: Rafael Sganzerla Durand
(OAB: 24217/CE). Agravada: Abigail Araújo Machado. Advogado: Luiz Valdemiro Soares Costa (OAB: 14458/CE). Advogado:
José Maria Vale Sampaio (OAB: 13500/CE). Despacho: - Em face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma
matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários
mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza,
26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
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DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0629107-71.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: WSTC Soho Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda..
Advogado: Tiago Albano Ferreira de Matos Filho (OAB: 16781/CE). Advogado: Victor Leite Braga E Matos (OAB: 24655/CE).
Agravado: Herson Perdigão Moreira. Advogado: Lucas Vale Menescal (OAB: 18779/CE). Advogada: Fernanda Harumi Hirata
(OAB: 24281/CE). Advogado: Rafael da Nobrega Alves Praxedes (OAB: 26700/CE). Despacho: - À vista do exposto, defiro, em
caráter precário, o pleito liminar formulado, de modo a determinar que o montante depositado de R$ 56.041,43 (cinquenta e
seis mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos de reais) continue em conta judicial. Comunique-se ao MM Juiz “a quo”
da presente decisão (art. 1.019, I, NCPC). Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar
a documentação que entender conveniente para o desate da controvérsia, nos termos do art. 1.019, II, da Lei Adjetiva Civil
vigente. Expedientes necessários. Fortaleza, 30 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0629259-85.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Agenor de Sousa Costa. Advogado: Bruno Freitas
Barbosa (OAB: 32527/CE). Agravado: Banco do Nordeste do Brasil S/A. Advogado: Suzyane Moura Lima (OAB: 40437/CE).
Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Despacho: - Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela antecipada
recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo a quo, comunicando o teor da decisão judicial. Expedientes
necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629293-60.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento. Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB: 23649/CE). Agravada: Natalia Sousa Silva. Despacho: - Ante
o exposto, indefere-se o pedido de tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre
o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo a
quo, comunicando-o do inteiro teor da decisão. Expedientes necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0629314-36.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: J. M. de O. C.. Paciente: M. K. P. R.. Impetrado: J. de D. da
V. Ú da C. de M.. Despacho: - DIANTE DO EXPOSTO, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando a substituição da
restrição de liberdade, pela LIBERDADE PROVISÓRIA, com a monitoração eletrônica nos termos do art. 319, IX CPP. Publiquese e intimem-se. Oficie-se o julgador a quo, autoridade impetrada para prestar informações, nos termos do art. 255 do RITJCE.
Ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça. Empós, retornem-me conclusos para julgamento. Expedientes pertinentes, com a
urgência que o caso requer. Fortaleza, 29 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629373-24.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: A. J. C. B. R.. Advogado: GEORGE MAGNO CARVALHO
CARDOSO (OAB: 3004/PI). Agravada: F. E. de L. C. B.. Agravado: L. F. de L. C. B. R. P. F. E. de L. C. B.. Advogado: Manoel
Galba Vasconcelos de Aguiar Júnior (OAB: 18888/CE). Advogada: Iarla Bruna Oliveira de Aguiar (OAB: 38124/CE). Despacho: Pelo exposto, NEGO a medida liminar requestada na inicial deste Agravo de Instrumento, até ulterior decisão, devendo, assim,
abrir-se, vista dos autos à parte agravada para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar documentos no prazo que a lei
lhe confere. Após abram-se vista ao Ministério Público, devolvendo-me os autos, em seguida para deliberação. Expedientes
necessários e urgentes. Fortaleza, 28 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
0629396-67.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Maria Katiana Moreira. Advogado: José Giovani Portela
(OAB: 9333/CE). Despacho: - Pelo exposto, CONCEDO a medida liminar requestada na inicial deste Agravo de Instrumento,
para o fim de suspender a decisão agravada, até ulterior decisão, devendo, assim, abrir-se, vista dos autos à parte agravada
para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar documentos no prazo que a lei lhe confere. Comuniquem-se ao Juízo da
causa. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza, 29 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE Relator
0629401-89.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Riomar Shopping Fortaleza S/A. Advogado: Rodrigo
Saraiva Marinho (OAB: 15807/CE). Agravado: BBQ & Company Restaurante EIRELI - ME. Advogada: Adely Maria Freitas Costa
(OAB: 28455/CE). Despacho: - Pelo exposto, NEGO a medida liminar requestada na inicial deste Agravo de Instrumento, até
ulterior decisão, devendo, assim, abrir-se, vista dos autos à parte agravada para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar
documentos no prazo que a lei lhe confere. Comuniquem-se ao Juízo da causa. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza,
29 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
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0629421-80.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: GAMEC - Grupo de Assistência Médica Empresarial do
Ceará Ltda.. Advogada: Juliana de Abreu Teixeira (OAB: 13463/CE). Agravado: CEPECE - Centro de Prematuros do Ceará Ltda.
(Hospital da Criança). Advogada: Joyce Lima Marconi Gurgel (OAB: 10591/CE). Advogado: Adenauer Morreira (OAB: 16029/
CE). Advogado: Joao Bosco Barbosa de Luna (OAB: 15465/CE). Despacho: - Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela
antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Empós, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de
Justiça. Expedientes necessários. Fortaleza, 30 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Relator
0629427-87.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Manoel Costa de Carvalho. Advogado: Breno Morais
Dias (OAB: 21695/CE). Agravado: Banco Pan S/A. Despacho: - Pelo exposto, NEGO a medida liminar requestada na inicial
deste Agravo de Instrumento, até ulterior decisão, devendo, assim, abrir-se, vista dos autos à parte agravada para, desejando,
contrarrazoar o recurso e juntar documentos no prazo que a lei lhe confere. Comuniquem-se ao Juízo da causa. Expedientes
necessários e urgentes. Fortaleza, 29 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
0629458-10.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: I. M. da S.. Agravante: F. A. M. S.. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Agravada: D. P. G.. Advogado: Pedro Erico Taumaturgo Marinho (OAB:
29461/CE). Advogado: Jose Ximenes de Albuquerque Neto (OAB: 26537/CE). Advogada: Roberta Jessica Nascimento Freitas
(OAB: 36021/CE). Despacho: - Pelo exposto, NEGO a medida liminar requestada na inicial deste Agravo de Instrumento, até
ulterior decisão, devendo, assim, abrir-se, vista dos autos à parte agravada para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar
documentos no prazo que a lei lhe confere. Comuniquem-se ao Juízo da causa. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza,
29 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629475-46.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Artepane Indústria e Comércio de Panificação Ltda - ME.
Agravante: Geraldo Ribeiro de Lima Filho. Agravante: Candido Pereira da Silvas. Advogado: Diego Albuquerque Lopes (OAB:
26053/CE). Advogado: João Paulo Bezerra Albuquerque (OAB: 22528/CE). Despacho: - Ante o exposto, indefere-se o pedido de
tutela antecipada recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze)
dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo a quo, comunicando-o do interior teor
desta decisão. Expedientes necessários. Fortaleza, 2 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS Relator
0629548-18.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: Nelson Wilians Fratoni
Rodrigues (OAB: 16599/CE). Agravada: Conceição de Maria Queiroz Rangel. Advogado: Ernani Augusto Moura Coelho (OAB:
18368/CE). Despacho: - Pelo exposto, DENEGO a medida liminar requestada na inicial deste Agravo de Instrumento, até
ulterior decisão, devendo, assim, abrir-se, vista dos autos à parte agravada para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar
documentos no prazo que a lei lhe confere. Comuniquem-se ao Juízo da causa. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza,
3 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
0629559-47.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Advogado:
Jose Luis Melo Garcia (OAB: 16748/CE). Advogada: Priscila de Souza Feitosa (OAB: 24764/CE). Advogada: Juliana Sobral de
Andrade (OAB: 26623/CE). Advogada: Nayhara Cristina Gomes da Silva (OAB: 25892/CE). Advogada: Aline Souza de Paula
(OAB: 39107/CE). Advogado: João Paulo Sombra Peixoto (OAB: 15887/CE). Advogada: Nathalia Aparecida Sousa Dantas
(OAB: 22248/CE). Advogado: Francisco Leitao de Sena Junior (OAB: 26524/CE). Advogada: Mayara de Lima Paulo (OAB:
27304/CE). Advogado: Felipe Bayma Marques (OAB: 23238/CE). Agravada: Lindalva Maria de Oliveira Carneiro. Advogado:
Rafael Mota Reis (OAB: 27985/CE). Despacho: - Desta feita, decido pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
de agravo de instrumento, até ulterior decisão, com supedâneo no artigo acima referenciado da Lei Processual. Intime-se a
parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo estipulado no artigo 1.019, inciso II,
do CPC, facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente. Expedientes necessários, inclusive a comunicação
imediata desta decisão ao douto juízo de origem, para as providências de seu mister. Fortaleza, 4 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0631455-62.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Maiara de Souza Amaro Filgueiras. Agravante:
Raimundo Edson Amaro Filgueiras Filho. Advogado: Paulo Souza Barbosa Neto (OAB: 28754/CE). Agravado: Condomínio
Portinary. Advogada: Denise Gomes de Sousa (OAB: 39070/CE). Despacho: - À vista do exposto, NEGO a tutela de urgência
recursal, por ausência dos pressupostos autorizadores. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta no
prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo a presente decisão. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
0894495-70.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Maria José de Lima Sousa. Advogado: Luiz Valdemiro Soares Costa
(OAB: 14458/CE). Advogado: José Maria Vale Sampaio (OAB: 13500/CE). Apelado: Banco do Brasil S/A. Advogado: David
Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Advogado: Francisco Leitao de Sena Junior (OAB: 26524/CE). Despacho: - Em face
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da circunstância de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu
sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão
por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES
FILHO Relator
0899168-09.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: José Alencar Ferreira. Apelado: Banco do Brasil S/A. Despacho: - Em
face da circunstância de o presente recurso veicular a mesma matéria, cuja repercussão geral foi reconhecida, determino seu
sobrestamento até o julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados. Aguarde-se no setor competente, em suspensão
por prazo indeterminado. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL AIRES
FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629724-94.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Rubens Pereira Bahia Junior. Advogado: Ricardo
Cavalcante Bastos (OAB: 36118/CE). Agravado: José Arteiro Melo. Agravada: Maria Dilurdes Lima Melo. Advogada: Natalia de
Oliveira Albuquerque (OAB: 11201/CE). Despacho: - Ante o exposto, hei por bem REJEITAR A PRETENSÃO DE CONCESSÃO
DE EFEITO SUSPENSIVO, já que ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, mais precisamente o concernente à evidência da
probabilidade do direito autoral. Intimem-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar contrarrazões
ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem conveniente. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de
setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
0629803-73.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Massa Falida de Federal de Seguros S/A. Advogado:
Josemar Lauriano Pereira (OAB: 132101/RJ). Agravada: Angelita Pereira dos Santos. Agravada: Ana Clarice Correia Silva.
Agravado: Francisco Eudes Ferreira Lima. Agravada: Auxiliadora da Silva Santana. Agravado: Cicero Rosa Valença de
Santana. Agravada: Cristiana Monteiro de Souza Severino. Agravado: Fabricio Lopes Severino. Agravado: Francisco Pereira de
Sousa. Agravado: Francisco Valdener da Silva. Agravada: Maria Selma Alves Monteiro. Agravada: Raimunda Oliveira Moreira.
Agravada: Salete Ferreira dos Santos. Advogado: Francisco Leopoldo Martins Filho (OAB: 10129/CE). Despacho: - Ante o
exposto, hei por bem REJEITAR A PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, já que ausentes os requisitos do
art. 300, do CPC, mais precisamente o concernente à evidência da probabilidade do direito autoral. Intimem-se os agravados
para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação
que entenderem conveniente. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE Relator
0631177-61.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Banco Bradesco S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior
(OAB: 17314/CE). Agravada: Maria Genilde Ferreira de Souza. Advogado: Francisco Lopes Ribeiro (OAB: 7843/CE). Despacho:
- À vista do exposto, nego a liminar requestada, por ausência dos pressupostos autorizadores. Oficie-se o Juízo a quo desta
decisão e para que forneça as informações de estilo. Intime-se a parte Agravada para oferta de contraminuta. Após, remetase com vista, ao Ministério Público. Expedientes necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019 DESEMBARGADOR DURVAL
AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0629583-75.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: ASCEC - Ensino Superior Cearense S/S Ltda. Advogado:
Nelson Bruno do Rego Valença (OAB: 15783/CE). Advogado: Daniel Cidrão Frota (OAB: 19976/CE). Advogado: Márcio Rafael
Gazzineo (OAB: 23495/CE). Agravado: João Paulo de Abreu. Advogada: Maria Teresa da Fonseca Lima Xavier (OAB: 29110/CE).
Despacho: - Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo requestada na inicial deste Agravo de Instrumento, até ulterior decisão,
devendo, assim, abrir-se, vista dos autos à parte agravada para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar documentos no
prazo que a lei lhe confere. Comuniquem-se ao Juízo da causa. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza, 4 de setembro
de 2019. DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
0629614-95.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Rita Maria de Oliveira Ramalho. Advogada: Manuela
Aragão Dias Firmino (OAB: 32890/CE). Advogado: Mateus Oliveira Ramalho (OAB: 32853/CE). Advogada: Nathalia Carvalho
Rodrigues (OAB: 32616/CE). Agravado: Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda. Despacho: - Ante o
exposto, indefere-se o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de
15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo a quo, comunicando-o
do inteiro teor desta decisão. Expedientes necessários. Fortaleza, 5 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS Relator
0629660-84.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Posto de Combustível Rota do Porto Ltda. Advogada:
Francisco Monteiro da Silva Viana (OAB: 15287/CE). Agravado: TRC - Terminal Retroportuário de Containers & Logística - Ltda.
Advogado: Damiao Soares Tenorio (OAB: 26614/CE). Advogada: Camilla Figueiredo Fernandes (OAB: 19822/CE). Advogado:
Edgar Lins Cavalcanti Sobrinho (OAB: 25201/PE). Despacho: - Pelo exposto, concedo o pedido liminar requestado na inicial,
suspendo o despacho impugnado, determino o prosseguimento da execução, até ulterior decisão, devendo, assim, abrir-se,
vista dos autos à parte agravada para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar documentos no prazo que a lei lhe confere.
Comuniquem-se ao Juízo da causa. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza, 4 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
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Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0629472-91.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Hapvida Assistência Médica Ltda.. Advogado: Igor
Macedo Facó (OAB: 16470/CE). Agravado: João Lucas Bleasby Franco. Repr. Legal: Leticia de Sousa Bleasby. Advogado:
Marcelo de Oliveira Lavezo (OAB: 227002/SP). Despacho: - Ante o exposto, indefere-se o pedido de tutela antecipada
recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo a quo, comunicando-o do inteiro teor desta decisão.
Empós, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça. Expedientes necessários. Fortaleza, 2 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0629576-83.2019.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: JVS Engenharia Ltda.. Advogado: Raul Amaral Junior
(OAB: 13371/CE). Advogado: Adriano Silva Huland (OAB: 17038/CE). Advogado: Laerte Meyer de Castro Alves (OAB: 16119/
CE). Advogado: Francisco Alexandre dos Santos Linhares (OAB: 15361/CE). Advogado: Drauzio Barros Leal Neto (OAB:
18138/CE). Advogado: Ted Luiz Rocha Pontes (OAB: 26581/CE). Agravado: Pedro Isaías Bonfim Pereira. Advogado: Nerildo
Machado (OAB: 20982/CE). Advogado: Jean Nerildo Machado (OAB: 27551/CE). Advogado: Renato Igor de Oliveira Silva (OAB:
28563/CE). Despacho: - Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo requestada na inicial deste Agravo de Instrumento, até
ulterior decisão, devendo, assim, abrir-se, vista dos autos à parte agravada para, desejando, contrarrazoar o recurso e juntar
documentos no prazo que a lei lhe confere. Comuniquem-se ao Juízo da causa. Expedientes necessários e urgentes. Fortaleza,
4 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0100635-85.2016.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Marítima Seguros S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB:
15877/CE). Apelada: Maria do Socorro Araujo de Lima. Advogado: Rafael de Sousa Rezende Monti (OAB: 18044/CE). Despacho:
- À vista do exposto, CONHEÇO da apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, nos termos do Art. 932, inciso
V, alínea a do CPC, para reformar a sentença, no sentido de reconhecer que o pagamento realizado, administrativamente, deu
total quitação à obrigação da Seguradora quanto ao acidente em tela. Após o trânsito em julgado, proceda-se com a devida
baixa na distribuição. Expedientes necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO
Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0002158-25.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 32ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A. Advogado: Carlo André de Mello Queiroz (OAB: 26501/CE). Advogado: Tomé Rodrigues Leão de Carvalho
Gama (OAB: 30766A/CE). Advogado: Tiago Aquery Moraes de Aragão (OAB: 25295/CE). Advogada: Gabriela Mota Melo (OAB:
26366/CE). Terceiro: Antônio Werick Moura Lopes. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Diante do exposto,
nos termos do artigo 926 do CPC, conheço do Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito. Expediente necessário. Fortaleza, 6 de setembro de 2019
DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0002328-94.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitado: Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Terceiro: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Advogado: Fernando Luz Pereira (OAB:
21974/CE). Advogado: Moisés Batista de Souza (OAB: 15474/CE). Terceiro: José Renan Feitosa. Advogada: Lúcia Maria Alves
Massilon (OAB: 8156/CE). Despacho: - Diante do exposto, nos termos do artigo 926 do CPC, conheço do Conflito Negativo
de Competência para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito.
Expediente necessário. Fortaleza, 6 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator
0005906-94.2018.8.06.0034 - Incidente de Impedimento. Excipiente: Carlos Antônio Mariano Pereira. Advogado: Francisco
Acilino Braga de Castro (OAB: 28745/CE). Excepto: Mônica Lima Chaves Coutinho - Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Aquiraz. Terceiro: Terezinha Holanda Costa de Freitas. Advogado: Klaus de Pinho Pessoa Borges (OAB: 12861/CE). Despacho:
- Em face do exposto, rejeito a Exceção de Impedimento nos termos do art.146, §4º c/c art. 320 do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se. Expedientes necessários. Fortaleza(CE), 04 de setembro de 2019. Rela. SILVIA SOARES DE SÁ
NÓBREGA Juíza convocada Port. 1147/2019
Total de feitos: 3

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
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DESPACHO DE RELATORES
0150104-42.2012.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE).
Apelado: MF Indústria de Produtos de Pvc Ltda - EPP. Despacho: - Assim, considerando a jurisprudência deste tribunal, assim
como do Superior Tribunal de Justiça, conheço do presente recurso para dar-lhe parcial provimento, fazendo-o nos termos do
art. 932, inciso IV e art. 926, todos do CPC/2015, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
regular processamento. Expediente necessário. Fortaleza, 6 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS Relator
0626234-35.2017.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE.
Advogado: Roque Hudson Ursulino Pontes (OAB: 17717/CE). Agravado: Francisco da Ponte Sousa. Advogada: Francisca
Mikaelly Barros Sousa (OAB: 33815/CE). Despacho: - Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC c/c art. 76, inciso
XIV, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgo prejudicado o Agravo de Instrumento
de nº 0626234-35.2017.8.06.0000. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 03 de setembro de 2019. Sílvia Soares de Sá
Nóbrega Juíza de Direito Convocada (Portaria nº 1147/2019)
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0002032-72.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: BANIF - Banco Internacional do
Funchal (Brasil) S/A. Advogado: Lúcio Flávio de Souza Romero (OAB: 370960/SP). Terceira: Célia Farias de Araújo. Custos
legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - Diante do exposto, nos termos do artigo 926 do CPC, conheço do Conflito
Negativo de Competência para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza para processar e julgar
o feito. Expediente necessário. Fortaleza, 6 de setembro de 2019 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS
Relator
0005050-89.2017.8.06.0059 - Apelação. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Advogado:
Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE). Advogada: Paloma Rodrigues da Silva (OAB: 41420/PE). Apelado: José Carneiro
Barros. Advogado: Hugo Tardely Lourenco (OAB: 35183/CE). Despacho: - À vista do exposto, CONHEÇO da apelação para
DAR-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, nos termos do Art. 932, inciso V, alínea a do CPC, para reformar a sentença,
condenando a ré/apelante a pagar a autora o remanescente da indenização de seguro DPVAT no valor de R$ 1.350,00 (mil,
trezentos e cinquenta reais), com correção monetária incidente desde o evento danoso e juros de mora contados da citação.
Após o trânsito em julgado, retorne-se ao juízo de origem, para processamento, com a devida baixa na distribuição. Expedientes
necessários. Fortaleza, 9 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
4ª Câmara Direito Privado
0026529-66.2011.8.06.0151 - Apelação. Apelante: Francisca Honorato da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado
do Ceará (OAB: CE). Despacho: - Ante o exposto, considerando o parecer da Procuradoria Federal Especializada-INSS da
existência dos valores, conheço do recurso para anular a sentença de primeiro grau, com o fito de dar prosseguimento da ação
de alvará, como também para a regularização das declarações acostadas aos autos, possibilitando o julgamento da ação e a
liberação dos valores em prol da autora. Encaminhem-se os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Expedientes necessários.
Fortaleza(CE), 26 de julho de 2019. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA Juíza convocada/Port. nº 1147/2019
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0888107-54.2014.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Josiano Jerônimo da Silva. Advogado: Gustavo Rodrigo Maciel Conceiçao
(OAB: 24263/CE). Apelado: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A. Advogado: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/
CE). Despacho: - Desse modo, redistribua-se o feito, nos termos do art. 68, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
Expedientes necessários.Fortaleza, 27 de agosto de 2019DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHORelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0494693-80.2011.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Maria Elizabeth Carvalho Guimaraes Souza. Apelante: Renato Guimarães
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Souza. Advogado: Jandy Araujo Moreira (OAB: 23469/CE). Apelada: Maria Veleida Mendonça Alexandre. Advogada: Amailza
Soares Paiva (OAB: 2394/CE). Advogado: Paschoal de Castro Alves (OAB: 18692/CE). Despacho: - Desse modo, redistribuase o feito, nos termos do art. 68, § 1º,do Regimento Interno desta Corte de Justiça.Expedientes necessários.Fortaleza, 26 de
agosto de 2019DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHORelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0191759-86.2015.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. Advogado: David
Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Apelado: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Em Liquidação
Extrajucial. Advogada: Renata de Lara Ribeiro (OAB: 224034/SP). Advogada: Ana Carolina Negrini Macapani (OAB: 369419/SP).
Apelada: Sara Cainan Lopes Pereira. Advogado: Wagner Barreira Filho (OAB: 1301/CE). Advogado: Thiago Cordeiro Gondim de
Paiva (OAB: 17374/CE). Despacho: - Ante o exposto, por força do comando dos arts. 930 do novel Código Processual Civil e do
art. 68, § 1º, do Regimento Interno desta Casa,declino da competência para julgar este feito, em razão da competênciafirmada
pela Câmara acima referida, pois preventa.Retirem-se os autos de pauta.Expedientes necessários.Fortaleza, 2 de setembro de
2019DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTERelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0047127-45.2007.8.06.0001 (47127-45.2007.8.06.0001/1) - Apelação. Apelante: Banco Itaú S/A. Advogado: Jose Edgard
da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/SP). Advogado: Francisco Helder Alves do Nascimento (OAB: 8638/CE). Advogada:
Sabrina Caminha Mesquita (OAB: 16799/CE). Apelado: Espólio de Amaury Ferreira Borges Diniz. Inventariante: Maria de Fátima
Arcoverde Borges Diniz. Advogado: Will Robson Ferreira Sobreira (OAB: 13858/CE). Despacho: - Relatora
0047127-45.2007.8.06.0001 (47127-45.2007.8.06.0001/1) - Apelação. Apelante: Banco Itaú S/A. Advogado: Jose Edgard
da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/SP). Advogado: Francisco Helder Alves do Nascimento (OAB: 8638/CE). Advogada:
Sabrina Caminha Mesquita (OAB: 16799/CE). Apelado: Espólio de Amaury Ferreira Borges Diniz. Inventariante: Maria de Fátima
Arcoverde Borges Diniz. Advogado: Will Robson Ferreira Sobreira (OAB: 13858/CE). Despacho: - Assim sendo, homologo
judicialmente a transação efetuada pelas partes, para que produza seus efeitos. Publique-se.Intimem-se. Expedientes
necessários. Devolva-se os autos ao juízo deorigem como pede a parte.Fortaleza (CE), 04 de setembro de 2019.Rel. Sílvia
Soares de Sá NóbregaJuíza Convocada – Portaria 1.147/2019.
Total de feitos: 2

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0049304-62.2016.8.06.0034 - Apelação. Apelante: Pitágoras de Oliveira Holanda. Apelante: Hegelma Maria Barros Ferreira
Holanda. Advogada: Mayara de Andrade Santos Travassos (OAB: 23879/CE). Apelado: Luiz Henrique Almeida Nogueira.
Apelada: Sarah Gurgel de Castro. Advogado: Luiz Henrique Almeida Nogueira (OAB: 18911/CE). Advogado: Artur Lira Linhares
(OAB: 34670/CE). Despacho: - Infere-se do sistema ESAJ que anteriormente foi interposto Agravo de Instrumento, autuado
sob o nº 0629570-47.2017.8.06.0000, em face deuma decisão interlocutória proferida nos autos do mesmo feito que originou
apresente Apelação, o qual foi distribuído para a 1ª Câmara de Direito Privado,sob a relatoria da Desembargadora Vera Lúcia
Correia Lima.Verificada, pois, a ocorrência da prevenção, nos termos do art. 68do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, redistribuase o presente feito, na forma regimental.Expediente necessário.Fortaleza, 6 de setembro de
2019DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOSRelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0002301-14.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: OMNI S/A Crédito, Financiamento
e Investimento. Advogada: Daniela Ferreira Tiburtino (OAB: 37043/CE). Terceiro: Edimir Pereira LIma. Despacho: - Ao douto
Juízo suscitado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o presente conflito negativo de competência, conforme art.
954,caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, com ou sem a resposta, encaminhem-se osautos à
Procuradoria Geral de Justiça (art. 956 do CPC).Expedientes necessários.Fortaleza(CE), 19 de agosto de 2.019SILVIA SOARES
DE SA NOBREGARelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
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0002343-63.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: Banco Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil. Advogada: Maria Socorro Araújo Santiago (OAB: 1870/CE). Advogada: Roseany Araújo Viana Alves
(OAB: 10952/CE). Terceiro: Gessi Batista de Sousa. Despacho: - Ao douto Juízo suscitado para, no prazo de 10 (dez) dias,
manifestar-se sobre o presente conflito negativo de competência, conforme art. 954,caput e parágrafo único, do Código de
Processo Civil.Decorrido o prazo, com ou sem a resposta, encaminhem-se osautos à Procuradoria Geral de Justiça (art. 956 do
CPC).Expedientes necessários.Fortaleza(CE), 19 de agosto de 2.019SILVIA SOARES DE SA NOBREGARelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0002540-18.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 21ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceira: Alexsandra Sá Vieira. Advogado:
Fábio Nogueira Rocha (OAB: 14833/CE). Terceiro: Banco Bradesco S/A. Advogado: Wilson Sales Belchior (OAB: 17314/
CE). Despacho: - A teor do disposto no caput do art. 954, do Código de Processo Civil atual, oficie-se ao juízo suscitado
para que preste as informações devidas, no prazode 5 (cinco) dias.Empós, remetam-se os autos ao Ministério Público para
parecermeritório, à luz das disposições dos arts. 951, parágrafo único c/c 956, do mesmodiploma.Expedientes necessários e
urgentes.Fortaleza, 22 de agosto de 2019.DESEMBARGADOR FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTERelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0002649-32.2019.8.06.0000 - Conflito de competência. Suscitante: Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de
Fortaleza. Suscitado: Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. Terceiro: Embracon Administradora de
Consórcio Ltda. Advogado: Manoel Luiz Alves (OAB: 10917/CE). Advogada: Daiany Mara Ribeiro Paiva (OAB: 16942/CE).
Terceira: Michelle Martins da Silva. Despacho: - Ao douto Juízo suscitado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre
o presente conflito negativo de competência, conforme art. 954,caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.Decorrido
o prazo, com ou sem a resposta, encaminhem-se osautos à Procuradoria Geral de Justiça (art. 956 do CPC).Expedientes
necessários.Fortaleza(CE), 20 de agosto de 2019SILVIA SOARES DE SA NOBREGARelator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0631468-61.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Manoel Pereira Gomes. Advogado: Audizio Ferreira
Lima (OAB: 11225/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - time-se o agravado para, querendo, apresentar
suas contrarrazões (art. 1.019, inciso II, do CPC).Em seguida, encaminhem-se os autos à douta ProcuradoriaGeral de Justiça,
em obediência às disposições do art. 1.019, III, do CPC/2015,voltando-me em seguida conclusos.Expedientes necessários.
Fortaleza (CE), 29 de agosto de 2019.Sílvia Soares de Sá NóbregaJuíza de Direito Convocada(Portaria nº 1147/2019)
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0631468-61.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Manoel Pereira Gomes. Advogado: Audizio Ferreira
Lima (OAB: 11225/CE). Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - time-se o agravado para, querendo, apresentar
suas contrarrazões (art. 1.019, inciso II, do CPC).Em seguida, encaminhem-se os autos à douta ProcuradoriaGeral de Justiça,
em obediência às disposições do art. 1.019, III, do CPC/2015,voltando-me em seguida conclusos.Expedientes necessários.
Fortaleza (CE), 29 de agosto de 2019.Sílvia Soares de Sá NóbregaJuíza de Direito Convocada(Portaria nº 1147/2019)
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0172418-06.2017.8.06.0001 - Apelação. Apelante: Joao Rafael dos Santos Filho. Advogado: Vicente Pinto Quesado (OAB:
22320/CE). Despacho: - DESPACHO Considerando o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, bem quanto o
lapso temporal do presente Recurso, intimem-se as partes para informarem se persiste interesse no caso em tela. Expedientes
necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 1
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Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0018077-71.2007.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Francisca Cilene Lima. Advogado: Ênio
Ponte Mourão (OAB: 12808/CE). Advogado: Vinícius Maia Lima (OAB: 13299/CE). Embargado: Fundação Sistel de Seguridade
Social - SISTEL. Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 128341/SP). Despacho: - DESPACHO Intima-se a parte
embargada, para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal. Expedientes Necessários. Fortaleza, 26 de agosto de 2019.
DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0622835-27.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: DWS Empreendimentos Turísticos Ltda. Agravante: Sandro
Wanierberg Araújo da Costa. Agravante: Maria dos Navegantes Cavalcante Costa. Advogado: Carlos Alberto de Araujo (OAB:
3061/RN). Advogado: Carlos Samuel de Gois Araújo (OAB: 29852/CE). Agravado: Banco do Nordeste do Brasil S/A. Advogado:
Gerson Sampaio Gradvohl (OAB: 15485/CE). Advogado: Isael Bernardo de Oliveira (OAB: 6814/CE). Despacho: - DESPACHO
Intima-se a parte agravada, para, querendo, contraminutar o recurso no prazo legal. Expedientes Necessários. Fortaleza, 26 de
agosto de 2019. DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Direito Privado - 4ª Câmara
DESPACHO DE RELATORES
0627967-65.2019.8.06.0000/50000 - Agravo. Agravante: Banco do Brasil S/A. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB:
16477/CE). Agravado: Naum Fragoso da Silva. Advogado: José Maria Vale Sampaio (OAB: 13500/CE). Advogado: Luiz Valdemiro
Soares Costa (OAB: 14458/CE). Despacho: - Nos termos do artigo 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, determina-se
a intimação de NAUM FRAGOSO DA SILVA para oportunizar o oferecimento de contrarrazões ao agravo interno interposto
pelo BANCO DO BRASIL S/A. Expedientes necessários. Fortaleza, 27 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS Relator
Total de feitos: 1

PAUTA DE JULGAMENTO

4ª Câmara Direito Privado
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 150
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
51 - 0012508-81.2016.8.06.0128 - Apelação - Morada Nova/1ª Vara da Comarca de Morada Nova. Apelante: Francisco Alves
de Brito. Advogado: José Idemberg Nobre de Sena (OAB: 14260/CE). Apelado: Banco Mercantil do Brasil - BMB. Advogado:
Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 30071/CE). Relator(a): DURVAL AIRES FILHO
52 - 0045604-27.2009.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/7ª Vara Cível. Apelante: Sebastião Silveira Louzada. Advogado:
Gustavo Leite Braga (OAB: 18440/CE). Advogado: Valdir Lima de Oliveira (OAB: 5513/CE). Apelado: Shirley Maria Viana
Crispino Leite. Advogado: Julio Carlos Crispino Leite Filho (OAB: 5705/CE). Relator(a): DURVAL AIRES FILHO
53 - 0139868-55.2017.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/7ª Vara Cível. Apelante: Ronielle Furtado Araújo. Advogado:
Alexandre Franca Magalhaes (OAB: 13817/CE). Advogada: Gabriela Nascimento Lima (OAB: 13105/CE). Apelado: Banco
Itaucard S/A. Advogado: José Lidio Alves dos Santos (OAB: 35180/CE). Advogada: Roberta Beatriz do Nascimento (OAB:
35179/CE). Relator(a): DURVAL AIRES FILHO
54 - 0168584-68.2012.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/1ª Vara Cível. Apelante: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento
e Investimento. Advogado: Ricardo Alexandre Peresi (OAB: 35960/CE). Advogada: Cristiane Belinati Garcia Lopes (OAB: 23649/
CE). Apelado: Carlos Antony Barbosa Cavalcanti. Advogado: Rafael de Oliveira Pinho (OAB: 22514/CE). Relator(a): DURVAL
AIRES FILHO
55 - 0105842-31.2017.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/1ª Vara Cível. Apelante: Banco Itaú S/A. Advogado: Claudio
Kazuyoshi Kawasaki (OAB: 177627/RJ). Apelado: Wandemberg Nascimento da Silva. Advogado: Antônio Haroldo Guerra Lobo
(OAB: 15166/CE). Advogada: Emanuelle Silva Ferreira (OAB: 35854/CE). Relator(a): DURVAL AIRES FILHO
56 - 0118488-10.2016.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/7ª Vara Cível. Apelante: Ruth Lourenço da Silva Giffony. Advogado:
Gerlano Araújo Pereira da Costa (OAB: 9544/CE). Apelado: Banco Toyota do Brasil S/A. Advogada: Magda Luiza Rigodanzo
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Egger de Oliveira (OAB: 23601/CE). Relator(a): DURVAL AIRES FILHO
57 - 0170014-79.2017.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/14ª Vara Cível. Apelante: Wellington Justino Bastos. Advogado:
Alyrio Thalles Viana Almeida Lima (OAB: 34077/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Advogado: Rostand Inácio dos Santos (OAB: 37246/CE). Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE
58 - 0184211-39.2017.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/14ª Vara Cível. Apelante: Edvaldo Marques do Nascimento.
Advogada: Antônia Derany Mourão dos Santos (OAB: 34613/CE). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A. Apelado: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. Advogado: Álvaro Luiz da Costa Fernandes (OAB: 32405/CE).
Relator(a): FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE
59 - 0156555-44.2016.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/24ª Vara Cível. Apelante: Camila Lima da Silva. Advogado: Bruno
Pereira Brandão (OAB: 22013/CE). Advogado: Marcelo Pereira Brandão (OAB: 26103/CE). Advogado: Thiago Saboya Pires de
Castro (OAB: 24156/CE). Apelado: Sompo Seguros S/A. Advogado: Tibério de Melo Cavalcante (OAB: 15877/CE). Relator(a):
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE
Total de processos a julgar: 59
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
MARCEL BENEVIDES DOS SANTOS
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

ATAS DAS SESSÕES

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA DA 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 31ª/2019
SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Aos 03 (três) de setembro de 2019, na Sala das Sessões da
4ª Câmara de Direito Privado, com início às 08:30, teve lugar a trigésima primeira Sessão Ordinária deste Colegiado, Presentes
os Exmos. Srs. Desembargadores, FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE (Presidente), DURVAL AIRES FILHO, RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS, FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO (Convocado) e Dra. SILVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA
(Juíza Convocada). Representando o Ministério Público e a Defensoria Pública respectivamente os Exmos. Srs. Dra. SUZANNE
POMPEU SAMPAIO SARAIVA e Dr. CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE ANDRADE. Exmo. Sr. Des. Presidente desta egrégia
Câmara Francisco Bezerra Cavalcante, cumprimentando a todos, declarou aberta a Sessão, submetendo-se à aprovação a Ata
da Reunião anterior e, sem nenhum óbice restou aprovada. Iniciando-se os trabalhos, os quais foram coordenados pelo B.el.
Marcel Benevides dos Santos matrícula 22456. Os processos citados abaixo são da 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.-1 Apelação Nº 0193359-11.2016.8.06.0001 Fortaleza(PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL). Apelante: F.R.S Menezes
EPP. Apelado: Berkley International do Brasil Seguros S/A ( Berkley). Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Na sequência, o Ilmo. Sr. Dr. Advogado Rapahael Saydi Macedo Mussi
(OAB/RJ 150686), representando a parte apelada, realizou sustentação oral no prazo regimental. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 2 - Apelação Nº 013205460.2015.8.06.0001 Fortaleza(PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL). Apte/Apdo: Maraponga Transportes Ltda. Apte/
Apdo: Raimunda Faustino da Silva. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES
FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do
relatório. Na sequência, o Ilmo. Sr. Dr. Advogado Márcio Rafael Gazzineo (OAB/CE 23495), representando a parte apelante/
apelada Maraponga Transportes Ltda, realizou sustentação oral no prazo regimental. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer dos recursos interpostos para, no
mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 3 - Agravo de
Instrumento Nº 0621595-37.2018.8.06.0000 Caucaia(PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL). Agravante: Espólio de
Arnoldo Azevedo Silveira. Inventariante: Amarílio Moreira Silveira Neto. Agravada: Tânia Maria de Freitas Paiva. Julgadores:
Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des.
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Na
sequência, o Ilmo. Sr. Dr. Advogado Tiago José da Silva (OAB/PR 7829), representando a parte agravante, realizou sustentação
oral no prazo regimental. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade
acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado.
4 - Agravo de Instrumento Nº 0627121-48.2019.8.06.0000 - Limoeiro do Norte(PREFERÊNCIA COM SUSTENTAÇÃO ORAL).
Agravante: Unimed do Ceará - Federação das Sociedades Cooperativas Médicas do Estado do Ceará Ltda. Agravada: Alice de
Sousa Cavalcante. Repr. Legal: Odeana Maria Moura de Sousa Cavalcante. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE .
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Na sequência, o Ilmo. Sr. Dr. Advogado Victor de
Carvalho (OAB/CE 33232), representando a parte agravante, realizou sustentação oral no prazo regimental. Após, o Exmo. Sr.
Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negarPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 5 - Agravo de Instrumento 062418096.2017.8.06.0000 (D) - Juazeiro do Norte (PREFERÊNCIA SEM SUSTENTAÇÃO ORAL). Agravante: Jose Hugo Ferreira.
Agravante: Rosa Maria Leite. Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA
SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório.
Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer
em não conhecer do recurso, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 6 - Apelação 013160221.2013.8.06.0001 (D) Fortaleza (PREFERÊNCIA SEM SUSTENTAÇÃO ORAL). Apelante: EMAF- Empresa Agro-Industrial de
Desidratação de Frutas Ltda EPP. pelado: Evidence Soluções Farmacêuticas Ltda. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE .
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer em parte do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 7 - Agravo de Instrumento Nº 0623786-89.2017.8.06.0000
Caucaia(DEFENSORIA PÚBLICA). Agravante: Antônio Pereira da Silva. Agravante: Marta Maria Santos da Silva. Agravada:
Maria Hilda dos Santos Oliveira. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO
e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em
seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 8 - Agravo
de Instrumento Nº 0627859-07.2017.8.06.0000 - Fortaleza(DEFENSORIA PÚBLICA). Agravante: Maria Celina Mendes Carvalho
Ribeiro. Agravado: Rafael Ribeiro da Costa. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL
AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura
do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou
em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão
lavrado. 9 - Apelação Nº 0215187-97.2015.8.06.0001 Fortaleza(DEFENSORIA PÚBLICA). Apelante: Bradesco Saúde S.A.
Apelada: Flávia Tambone de Santana Senna. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL
AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura
do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou
em conhecer do recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 10 - Apelação Nº 0003964-66.2010.8.06.0047 Baturité(DEFENSORIA PÚBLICA). Apelante: Banco do Nordeste
do Brasil S/A. Apelado: Jose Pereira de Queiroz. Apelada: Alda Pereira de Queiroz. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO
(Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme acórdão lavrado. 11 Apelação Nº 0009590-84.2011.8.06.0062 - Cascavel(DEFENSORIA PÚBLICA). Apelante: Andrelino Castro Rocha. Repr. Legal:
Zilma Maria Silva Castro. Apelado: J. F. R. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu
a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade
acordou pelo conhecimento e provimento do Apelo, conforme acórdão lavrado. 12 - Apelação Nº 0077052-86.2007.8.06.0001 Fortaleza(DEFENSORIA PÚBLICA). Apelante: Marcelle Karyne Santos Oliveira. Apelante: Grace Kelly Santos de Oliveira.
Apelada: Maria Feliciano de Lima. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu
a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade
acordou em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme acórdão lavrado. 13 - Agravo de Instrumento Nº 062881523.2017.8.06.0000 Fortaleza(DEFENSORIA PÚBLICA). Agravante: Elves Nogueira Castro. Agravado: José Adonias de Oliveira.
Agravada: Juliana Santos da Silva. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE
SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des.
Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 14 - Agravo de Instrumento Nº 0622406-31.2017.8.06.0000 Maranguape(DEFENSORIA PÚBLICA). Agravante:
E. A. dos S. Agravada: Silvana Maria Viana de Sousa. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer parcialmente do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do
eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 15 - Apelação Nº 0186087-29.2017.8.06.0001 - Fortaleza(DEFENSORIA
PÚBLICA). Apelante: Ministério Público do Estado do Ceará. Apelado: A. P. da S. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE .
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 16 - Apelação Nº 0058068-65.2014.8.06.0112 - Juazeiro do
Norte(DEFENSORIA PÚBLICA). Apelante: Guilherme Pinheiro Nascimento dos Anjos e Silva. Repr. Legal: Rosemary Pinheiro
do Nascimento. Repr. Legal: Erisvaldo dos Anjos Silva. Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Julgadores: Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe
provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 17 - Apelação Nº 0216839-52.2015.8.06.0001
- Fortaleza(DEFENSORIA PÚBLICA). Apelante: J. F. F. C. Apelada: Â M. C. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE .
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 18 - Apelação Nº 0152015-16.2017.8.06.0001 Fortaleza(DEFENSORIA PÚBLICA). Apelante: José Walter dos Santos. Apelado: Companhia Energética do Ceará ENEL.
Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e
Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório.
Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 19 - Conflito de
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competência Nº 0000543-97.2019.8.06.0000 Fortaleza (EXTRA-PAUTA). Suscitante: J. de D. da 5 V. de F. da C. de F. Suscitado:
J. de D. da 9 V. de F. da C. de F. Terceira: M. T. M. dos S. R. P. M. R. T. de C. Terceira: A. T. M. dos S. R. P. M. R. T. de C.
Terceiro: M. G. V. dos S. Terceira: C. F. de M. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator
procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em declarar competente o juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, conforme acórdão
lavrado. 20 - Conflito de competência Nº 0002067-32.2019.8.06.0000 Fortaleza (EXTRA-PAUTA). Suscitante: J. de D. da 5 V.
de F. da C. de F. Suscitado: J. de D. da 3 V. C. da C. de F. Terceiro: M. P. do E. do C. Terceiro: V. D. F. F. Julgadores: Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do conflito de competência, e
dar provimento, para declarar competente o juízo da 31ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito, nos
termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 21 - Embargos de Declaração Nº 062425572.2016.8.06.0000/50000 Fortaleza. Embargante: Banco Votorantim S/A. Embargado: Distribuidora Helga Cosméticos Ltda Em Recuperação Judicial. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e
Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em
seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer e
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 22 - Embargos de Declaração
Nº 0000663-10.2008.8.06.0071/50000 Crato. Embargante: Maésio Cândido Vieira (MACAVI). Embargada: Ana Maria Duarte.
Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer e dar provimento ao recurso
sem efeito modificativo, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 23 - Embargos de Declaração Nº
0211549-27.2013.8.06.0001/50000 Fortaleza. Embargante: Mardon Alimentos Ltda. Embargado: José Tupinambá da Frota.
Embargada: Massa Falida de DISNOR - Distribuidora, Importadora, Exportadora do Nordeste Ltda. Síndico: Francisco Edmar
Macêdo. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo.
Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer e negar provimento
aos aclaratórios, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 24 - Embargos de Declaração Nº 020449170.2013.8.06.0001/50000 Fortaleza. Embargante: R. M. A. N. Embargado: P. N. L. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer e negar provimento aos aclaratórios, nos termos do voto do
eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 25 - Embargos de Declaração Nº 0052136-28.2014.8.06.0167/50000 Sobral.
Embargante: Maria Auxiliadora Dias Linhares. Embargado: Maria José Carneiro Rocha. Julgadores: Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer e negar provimento aos aclaratórios, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 26 - Embargos de Declaração Nº 0464409-89.2011.8.06.0001/50000
Fortaleza. Embargante: FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. Embargado: Gunnar Myrdal Terceiro Vieira. Embargado:
Sedan Comércio e Importação de Veículos Ltda. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des.
DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu
a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade
acordou em conhecer o presente recurso, no mérito, dar-lhe parcial provimento, sem efeito modificativo, mantendo-se no mais,
a decisão vergastada, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 27 - Embargos de Declaração Nº
0013666-47.2016.8.06.0137/50000 Pacatuba. Embargante: Lucelene Rabelo Saraiva Maia. Embargado: José Fernandes Leite.
Embargada: Maria Zuleida da Silva Fernandes. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL
AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura
do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 28 - Embargos
de Declaração Nº 0623270-35.2018.8.06.0000/50000
Caucaia. Embargante: Construtora e Imobiliária Carneiro Ltda.
Embargado: Vanderlei Felisberto Amancio Eireli ME. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des.
DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu
a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade
acordou em conhecer o presente recurso, mas no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão vergastada, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 29 - Agravo de Instrumento Nº 0622474-78.2017.8.06.0000 Fortaleza.
Agravante: DM Têxtil Indústria e Comércio Ltda. Agravado: Banco Safra S/A. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 30 - Agravo de Instrumento Nº 0622526-74.2017.8.06.0000 Marco.
Agravante: João Ossian Dias. Agravado: Banco do Brasil S/A. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator),
Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator
procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso de agravo de instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 31 - Agravo de Instrumento Nº 0622857-56.2017.8.06.0000 Aquiraz.
Agravante: Banco Bradesco S/A. Agravado: Eduardo Gomes Mota. Agravada: Renata do Carmo Araújo Mota. Julgadores: Des.
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS.
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o
voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 32 - Agravo de Instrumento Nº 0626848-40.2017.8.06.0000
Aquiraz. Agravante: Banco Bradesco S/A. Agravado: Guilherme Cassunde Lopes Goyanna. Julgadores: Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
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Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 33 - Agravo de Instrumento Nº 0626861-39.2017.8.06.0000
Fortaleza. Agravante: Raimundo Willes da Cunha. Agravado: Banco Pan S/A. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente
Relator, conforme acórdão lavrado. 34 - Agravo de Instrumento Nº 0627605-34.2017.8.06.0000 Fortaleza. Agravante: João
Alves Moreira Neto. Agravado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento. Julgadores: Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos
termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 35 - Agravo de Instrumento Nº 0627951-82.2017.8.06.0000
Aracati. Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A. Agravado: José Pereira dos Santos. Julgadores: Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 36 - Agravo de Instrumento Nº 0628517-31.2017.8.06.0000
Fortaleza. Agravante: Raimunda Nonata do Vale Silva. Agravado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em não conhecer do recurso de agravo de
instrumento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 37 - Agravo de Instrumento Nº 062930290.2017.8.06.0000 Aracoiaba. Agravante: Pedro Júlio Paz. Agravado: Banco do Brasil S/A. Julgadores: Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos
termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 38 - Agravo de Instrumento Nº 0628747-73.2017.8.06.0000
Maracanaú. Agravante: Indústria Brasileira de Artefatos Plásticos S/A (IBAP). Agravado: Alani Nazzer Frota Bastos ME.
Agravado: Banco do Brasil S/A. Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 39 - Agravo de Instrumento Nº 0623576-38.2017.8.06.0000 Fortaleza.
Agravante: Roberto Tadeu de Freitas Araujo Filho. Agravada: Juliette Jolie Lima Araújo. Repr. Legal: Karla Krupskaia Ferreira
Lima. Agravada: Sophie Lima Araújo. Repr. Legal: Karla Krupskaia Ferreira Lima. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em declarar a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do voto
do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 40 - Agravo de Instrumento Nº 0630029-49.2017.8.06.0000 Fortaleza.
Agravante: Banco do Brasil S/A. Agravado: Hytala Fernanda Castro Caetano. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 41 - Apelação Nº 0157182-48.2016.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Natalia
Ferreira Pontes. Apelante: Mário Sousa de Sant’anna. Apelado: Novaes e Barroso Empreendimento Imobiliário SPE Lttda.
Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso de apelação para,
no mérito, dar-lhe provimento, para anular a sentença, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 42
- Apelação Nº 0001230-26.2011.8.06.0042 Baixio. Apelante: Allianz Seguros S/A. Apelado: Espólio de Cícero José da Silva.
Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 43 - Apelação Nº 000539932.2015.8.06.0134 - Novo Oriente. Apelante: Companhia Energética do Ceará COELCE. Apelado: Itaesse Soares Soriano.
Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer em parte do apelo para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 44 - Apelação Nº 014064057.2013.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: HSBC Bank Brasil S.A.- Banco Múltiplo. Apelado: RB Comércio e Atacado de Tecidos
Ltda ME. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo.
Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso de
apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 45 Apelação Nº 0006735-67.2016.8.06.0124 Milagres. Apelante: Banco Cifra S/A. Apelado: Francisco Gilvan Agostinho. Julgadores:
Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 46 - Apelação Nº 0113548-02.2016.8.06.0001
Fortaleza. Apelante: Lara Carla e Silva Lacerda. Apelante: Lanna Carla e Silva Lacerda. Apelado: Geap Autogestão Em Saúde.
Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso de apelação para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 47 - Apelação Nº 0041713Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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62.2014.8.06.0117 Maracanaú. Apelante: José Pessoa de Holanda ME. Apelante: José Pessoa de Holanda. Apelante: Maria
Rejane Pinto de Holanda. Apelante: José Nunes de Holanda Neto. Apelado: Banco do Brasil S.A. Julgadores: Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer em parte do recurso de apelação para, no mérito da
parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 48 - Apelação Nº
0154142-97.2012.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Paulo Sérgio Pereira da Silva. Apelado: Varjota Emprendimentos Ltda.
Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em não conhecer do recurso de apelação,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 49 - Apelação Nº 0844711-27.2014.8.06.0001 Fortaleza.
Apelante: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica Ltda. Apelada: Natalia Miranda Mapurunga. Julgadores: Des.
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS.
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o
voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso de apelação para, no mérito, negarlhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 50 - Apelação Nº 0921222-66.2014.8.06.0001
Fortaleza. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Cícero Alves da Silva. Julgadores: Des.
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS.
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o
voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso de apelação para, no mérito, negarlhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 51 - Apelação Nº 0182947-55.2015.8.06.0001
Fortaleza. Apelante: Maria Valeska da Silva Camilo. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado:
Sompo Seguros S/A. Julgadores: Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE(Relator), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Em
seguida, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada, nos termos do voto do
eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 52 Agravo Nº 0453133-61.2011.8.06.0001/50000 Fortaleza. Agravante: Henrique
Fernandes de Lima. Agravado: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO
(Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou pelo não conhecimento do Agravo Interno, conforme acórdão lavrado. 53
Agravo Nº 0132948-36.2015.8.06.0001/50000 Fortaleza. Agravante: Bradesco Auto/RE Compainha de Seguros. Agravado:
Elson Ribeiro Ferreira. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do
relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em
conhecer do agravo interno, para, no mérito, negar-lhe provimento, conforme acórdão lavrado. 54 Agravo Nº 062337087.2018.8.06.0000/50000 Fortaleza. Agravante: Péricles Marcos Rodrigues Souza. Agravante: Márcia Dionne Santiago
Guimarães. Agravado: Estado do Ceará. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu
a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade
acordou pelo conhecimento e improvimento do Agravo Interno, conforme acórdão lavrado. 55 Agravo Nº 062365835.2018.8.06.0000/50000 Fortaleza. Agravante: Félix Pifrader. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou pelo não conhecimento do Agravo Interno, conforme acórdão lavrado. 56 Agravo Nº 085303166.2014.8.06.0001/50000 Fortaleza. Agravante: Maria Ivone Costa de Aquino. Agravada: Marcela Clarissa de Almeida Farias
Jacó. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE
SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo.
Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do agravo interno,
para no mérito, negar-lhe provimento, conforme acórdão lavrado. 57 Agravo Nº 0000043-28.2016.8.06.0132/50001 - Nova
Olinda. Agravante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Agravado: Paulo Cézar Rodrigues dos Santos.
Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ
NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr.
Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do agravo interno, para
no mérito negar-lhe provimento, conforme acórdão lavrado. 58 - Agravo de Instrumento Nº 0625465-90.2018.8.06.0000
Fortaleza. Agravante: Mário Renan Pinto Mendonça. Agravante: Géssika Rayanne Bezerra Tabosa. Agravado: Condomínio
Edifício Allambra. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA
SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório.
Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, conforme acórdão lavrado. 59 - Agravo de Instrumento Nº 063125810.2018.8.06.0000 Fortaleza. Agravante: Unimed Fortaleza - Sociedade Cooperativa Médica Ltda. Agravado: Mateus Arrais e
Silva. Repr. Legal: Antônio Nicolau da Silva. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator
procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme acórdão lavrado. 60 - Apelação Nº 008564019.2006.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: IBATEX - Industria de Beneficiamento e Acabamento Textil Ltda. Apelado: SN
Confecções S/A. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA
SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório.
Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou pelo conhecimento
e improvimento do apelo, conforme acórdão lavrado. 61 - Apelação Nº 0095760-87.2007.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Maria
Lilia de Souza Gomes Fontenele. Apelante: Joao Batista Fontenele da Silva. Apelado: Unimed Fortaleza Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA
SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório.
Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou pelo conhecimento
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e improvimento do apelo, conforme acórdão lavrado. 62 - Apelação Nº 0069129-09.2007.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Espólio
de Arnaldo Dias Belchior. Inventariante: Maria de Fátima Mendes de Araújo Belchior. Apelante: Mairon de Araújo Belchior.
Apelante: Arnaldo de Araújo Belchior Segundo. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator
procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou pelo conhecimento e provimento do apelo, conforme acórdão lavrado. 63 - Apelação Nº 012964609.2009.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Bradesco Seguros S/A. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A. Apelada: Isabel Nilce da Silveira Silva. Apelado: Josenildo José da Silveira Silva. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO
(Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do apelo, para no mérito, negar provimento, conforme acórdão
lavrado. 64 - Apelação Nº 0008968-80.2017.8.06.0066 Cedro. Apelante: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento. Apelada: Maria de Lourdes Tavares do Nascimento. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer e dar provimento ao recurso, conforme acórdão lavrado. 65 - Apelação Nº
0119644-33.2016.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Péricles Marcos Rodrigues Souza. Apelante: Márcia Dionne Santiago
Guimarães Rodrigues. Apelado: W A Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO
(Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do apelo, para negar-lhe provimento, conforme acórdão lavrado.
66 - Apelação Nº 0002135-67.2005.8.06.0001 Fortaleza. Apte/Apdo: Caixa Seguradora S/A. Apte/Apdo: Vânia Monteiro Soares
Rios. Apte/Apdo: Jorge Luís Rios. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA
(Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a
leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou
em conhecer dos recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso manejado pela Caixa Seguradora S.A, e dar provimento ao
recurso interposto por Jorge Luís Rios e Vânia Monteiro Soares Rios, conforme acórdão lavrado. 67 - Apelação Nº 008463814.2006.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: A. P. de C. M. Apelado: A. de C. M. N. Apelante: L. de C. M. Julgadores: Des. DURVAL
AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza
Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em não conhecer do recurso, conforme acórdão
lavrado. 68 - Remessa Necessária 0049610-02.2014.8.06.0034 Aquiraz. Impetrante: Tarcisio Lima Mota. Impetrada: Reitora da
Universidade de Fortaleza UNIFOR. Julgadores: Des. DURVAL AIRES FILHO (Relator), Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS e Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada). Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu
a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade
acordou pelo conhecimento e desprovimento do reexame necessário, conforme acórdão lavrado. 69 - Embargos de Declaração
Nº 0130354-78.2017.8.06.0001/50000 Fortaleza. Embargante: Equatorial Previdência Complementar. Embargada: Maria
Dulcineide Costa Ricardo. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ
NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator
procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 70 - Agravo de Instrumento Nº 0001028-34.2018.8.06.0000 Fortaleza. Agravante: Gizelda Silva Feitosa. Repr.
Legal: Sônia Feitosa Muniz. Agravado: Unimed Fortaleza - Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Julgadores: Des. RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 71 - Agravo de Instrumento Nº 0622077-48.2019.8.06.0000
Fortaleza. Agravante: Hospitália do Brasil - Processamento de Dados e Informatização de Serviços Ltda EPP. Agravado: Ciro
Barbosa dos Santos. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA
(Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a
leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou
em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 72 Agravo de Instrumento Nº 0624740-67.2019.8.06.0000 Fortaleza. Agravante: Unimed de Fortaleza - Sociedade Cooperativa
Médica Ltda. Agravado: Gustavo Torres Magalhães. Repr. Legal: Samir Câmara Magalhães. Julgadores: Des. RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 73 - Agravo de Instrumento Nº 0622162-34.2019.8.06.0000
Fortaleza. Agravante: L. A. B. Agravado: A. H. de P. C. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente
Relator, conforme acórdão lavrado. 74 - Agravo de Instrumento Nº 0627084-89.2017.8.06.0000 Fortaleza. Agravante: Joaquim
Luciano Rodrigues Gomes da Frota. Agravado: Massa Falida Aguanambi Saúde S/S Ltda. Julgadores: Des. RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 75 - Agravo de Instrumento Nº 0623453-69.2019.8.06.0000
Maracanaú. Agravante: Linkce Telecom EIRELI ME. Agravado: Delfa Indústria e Comércio de Acessórios do Vestuário Ltda.
Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e
Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório.
Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 76 - Apelação Nº
0135572-29.2013.8.06.0001- Fortaleza. Apelante: José Maia Cavalcante. Apelado: Banco do Brasil S/A. Julgadores: Des.
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RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr.
Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negarlhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 77 - Apelação Nº 0178966-18.2015.8.06.0001
Fortaleza. Apelante: Jurandi Santiago da Silva. Apelado: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. Apelado:
Yasuda Marítima Seguros S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ
NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator
procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 78 - Apelação Nº 0861468-96.2014.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: José Mendes de Oliveira. Apelado: Marítima
Seguros S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza
Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura
do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em
conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 79 Apelação Nº 0839555-58.2014.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Luan de Sousa Viriato. Apelado: Companhia Excelsior de
Seguros S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza
Convocada) e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após,
o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso
para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 80 - Apelação Nº 020774750.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Caixa Seguradora S/A. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A. Apelado: Expedito Alves dos Reis. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES
DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des.
Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 81 - Apelação Nº 0542426-08.2012.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Itaú Seguros S.A. Apelante: Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Apelado: Eufrásio Pereira dos Santos. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO
SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 82 - Apelação Nº 0136040-17.2018.8.06.0001 Fortaleza.
Apte/Apdo: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. Apte/Apdo: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A. Apte/Apdo: Maria de Nazaré Bezerra Eutácio Felix. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE . Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer dos recursos, para negar provimento ao recurso principal e, para dar provimento
ao recurso adesivo, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 83 - Apelação Nº 091582441.2014.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Luiz Dione Ribeiro Gomes. Apelado: Sompo Seguros S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO
NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator,
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 84 - Apelação Nº 0180658-23.2013.8.06.0001 Fortaleza.
Apelante: João Eudes Oliveira da Silva. Apelado: Marítima Seguros S.A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza
Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura
do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em
conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 85 - Apelação
Nº 0122793-66.2018.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Romana da Silva Barbosa. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A. Apelado: Marítima Seguros S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator,
conforme acórdão lavrado. 86 - Apelação Nº 0903210-04.2014.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Francisco Fernando Pereira.
Apelado: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator,
conforme acórdão lavrado. 87 - Apelação Nº 0883166-61.2014.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Luiz Helson de Araújo. Apelado:
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Julgadores: Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 88 - Apelação Nº 014886821.2013.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Francisca Renata de Sousa Pereira. Apelado: Mapfre Affinity Seguradora S/A. Apelado:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator,
conforme acórdão lavrado. 89 - Apelação Nº 0839750-43.2014.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Sandra Genoveva da Silva
Moreira. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.
Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e
Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório.
Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 90 - Apelação Nº 018886086.2013.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Samuel Nobre de Sousa. Apelado: Mapfre Vera Cruz S.A. Apelado: Seguradora Líder
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dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES
DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des.
Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 91 - Apelação Nº 0006982-69.2015.8.06.0096 Ipueiras. Apelante: Companhia Energética do Ceará ENEL.
Apelado: José Bezerra da Silva. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ
NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator
procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 92 - Apelação Nº 0166579-63.2018.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Felicio Rodrigues de Sousa Neto. Apelado:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator,
conforme acórdão lavrado. 93 - Apelação Nº 0006935-02.2009.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A. Apelado: Hermano Gomes Prata. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o
eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator,
conforme acórdão lavrado. 94 - Apelação Nº 0191058-28.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Danilo Alves de Castro. Apelado:
Marítima Seguros S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA
(Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a
leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou
em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 95 Apelação Nº 0216977-87.2013.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Willian de Aquino Pontes. Apelado: Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE.
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 96 - Apelação Nº 0010721-51.2015.8.06.0128 - Morada Nova. Apelante:
Adelina Maria Lopes. Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator),
Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o
julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do
eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 97 - Apelação Nº 0000593-15.2007.8.06.0075 Eusébio. Apelante: Companhia
Energética do Ceará-COELCE. Apelado: Carlos Efrem Pinheiro Freitas. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA
SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE.
Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 98 - Apelação Nº 0488431-17.2011.8.06.0001 Fortaleza. Apelante:
Elizangela Araújo de Freitas. Apelado: IREP - Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. Julgadores: Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso, para dar-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 99 - Apelação Nº 019236318.2013.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Francisco Ferreira de Lima. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza
Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura
do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em
conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 100Apelação Nº 0011168-28.2012.8.06.0101 Itapipoca. Apelante: Banco BMG S.A. Apelada: Nilsa Teixeira Rolim. Julgadores: Des.
RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des.
Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme acórdão lavrado. 101 - Apelação Nº 010897348.2016.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Pedro Benedito da Silva. Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A. Apelado: Marítima Seguros S/A. Julgadores: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS(Relator), Dra. SÍLVIA SOARES DE
SÁ NÓBREGA (Juíza Convocada) e Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE. Iniciado o julgamento, o eminente Des.
Relator procedeu a leitura do relatório. Após, o Exmo. Sr. Des. Relator, proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator, conforme
acórdão lavrado. 102 - Apelação Nº 0135243-12.2016.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Raimundo Cassiano de Oliveira Neto.
Apelado: Sompo Seguros S/A (antiga Marítima Seguros S/A). Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE
e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a
eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para
dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 103 - Apelação Nº 012909519.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Antônio Ronald Carlos de Oliveira. Repr. Legal: Francisco Rinaldo de Oliveira Pereira.
Apelado: Sompo Seguros S/A. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des.
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora
procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme
acórdão lavrado. 104 - Apelação Nº 0121737-32.2017.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Francisco Claudenir Araújo. Apelado:
Marítima Seguros S.A. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO
BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura
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do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em
conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 105 Apelação Nº 0120453-86.2017.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Anderson Luís da Silva Guimarães. Apelado: Marítima Seguros
S/A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA
(Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento,
a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do
eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 106 - Apelação Nº 0203453-52.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Paula Regila
Demetrio Pereira. Apelado: Bradesco Seguros S/A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE
e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a
eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para
dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 107 - Apelação Nº 012932476.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Maria Helena Sipriano da Silva. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório.
Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 108 - Apelação Nº
0123762-96.2009.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: José Alzenirton Lima da Silva. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A. Apelado: Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros S/A. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ
NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado
o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 109 - Apelação Nº 0095656-32.2006.8.06.0001 Fortaleza. Apelante:
Cicra - Construtora e Imobiliária Crateus Ltda. Apelante: Joaquim do Vale Sales. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ
NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado
o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto.
Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do
voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 110 - Apelação Nº 0129317-84.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante:
Manoel Alves da Silva. Apelado: Sompo Seguros S/A. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza
Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente
Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora,
conforme acórdão lavrado. 111 - Apelação Nº 0126614-83.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Cleudimar Silva de Freitas.
Apelado: Mapfre Seguros Gerais S.A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Julgadores: Dra.
SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL
AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento,
anulando a sentença objurgada, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 112 - Apelação Nº
0125802-70.2017.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Gildete Oliveira Dias. Apelado: Banco Santander S.A. Julgadores: Dra. SÍLVIA
SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES
FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 113 - Apelação Nº 0196306-43.2013.8.06.0001 Fortaleza.
Apelante: Francisco Vituriano Mota. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Julgadores: Dra. SÍLVIA
SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES
FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora
proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento,
nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 114 - Apelação Nº 0857476-30.2014.8.06.0001 Fortaleza.
Apelante: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelada: Maria Claudenita Mota dos Santos. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada),
Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora
procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por
Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme
acórdão lavrado. 115 - Apelação Nº 0120236-14.2015.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A. Apelada: Luíza Evelma Correia Lima. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza
Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente
Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A
Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora,
conforme acórdão lavrado. 116 - Apelação Nº 0105237-85.2017.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Apelado: Francisco Charles Vieira Paz. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA
(Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento,
a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do
Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do
eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 117 - Apelação Nº 0128552-79.2016.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Antônio
Marcelo Holanda da Silva. Apelado: Yasuda Marítima Seguros S/A. Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A. Julgadores: Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA
CAVALCANTE e Des. DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório.
Em seguida a eminente Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em conhecer do
recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. 118 - Apelação Nº
0102888-46.2016.8.06.0001 Fortaleza. Apelante: Marcos Paulo Rebouças Leite. Apelado: Marítima Seguros S/A. Julgadores:
Dra. SÍLVIA SOARES DE SÁ NÓBREGA (Relatora - Juíza Convocada), Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE e Des.
DURVAL AIRES FILHO. Iniciado o julgamento, a eminente Desa. Relatora procedeu a leitura do relatório. Em seguida a eminente
Relatora proferiu o voto. Síntese do Julgamento: A Câmara por Unanimidade acordou em não conhecer do recurso, nos termos
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do voto do eminente Relatora, conforme acórdão lavrado. DIVERSOS: I - Agravo de Instrumento 0629412-26.2016.8.06.0000
(D) Fortaleza (RETIRADO DE PAUTA). Agravante: Maria Nisce Cunha Figueiredo. Agravado: Banco do Nordeste do Brasil S/A.
Relatora: SILVIA SOARES DE SA NOBREGA (Juíza Convocada), Des. DURVAL AIRES FILHO e Des. FRANCISCO MAURO
FERREIRA LIBERATO (Convocado). Após anunciado o processo e reapresentados os autos pelo eminente Des. Francisco
Mauro Ferreira Liberato (Convocado), este apresentou arguição de questão prejudicial com fundamento nos artigos 10 e 933 do
CPC/15 e artigos 97, §§ 5º e 6º do RITJCE, no sentido de se proceder as diligências necessárias para assegurar a manifestação
das partes a respeito dos tópicos analisados na questão. Empós, submetidos os argumentos ao e. Colegiado, estes foram
acompanhados por unanimidade pela Exma. Sra. Relatora Dra. Sílvia Soares de Sá Nóbrega, bem como pelo eminente Des.
Durval Aires Fiho. Determinada a retirada de pauta do processo em referência, com sua consequente conclusão a Douta
Relatoria para a realização dos expedientes necessários conforme decidido em sessão, assim como pelo disposto no voto-vista
de fls. 1716/1720 do caderno processual. II - Apelação 0105719-59.2015.8.06.0112 (D) - Juazeiro do Norte (ADIADO). Apelante:
Aparecida de Oliveira da Silva. Apelado: Itaú Unibanco S/A. Após anunciado o processo para julgamento, assim como o voto
provisório da Exma. Relatora Dra. Sílvia Soares de Sá Nóbrega (Juíza convocada) pela Presidência desta e. Câmara, foi
solicitado pela eminente Magistrada a desconsideração da proclamação do voto e o adiamento do julgamento para a próxima
sessão. Deferido o pedido pelo Exmo. Sr. Des. Presidente Francisco Bezerra Cavalcante. Adiado o julgamento. III O Exmo. Sr.
Des. Francisco Bezerra Cavalcante, Presidente deste e. Colegiado, destacou o desempenho da Câmara pelo julgamento de 118
processos em duas horas e meia de sessão com a ocorrência de quatro sustentações orais. TÉRMINO DOS TRABALHOS: E,
nada mais havendo o que tratar, foi encerrada a Sessão, do que para constar, eu, Marcel Benevides dos Santos matr. 22456,
digitei a presente ata. Presentes a servidora Romélia Mitz de Sales Ribeiro e o Estagiário Leonardo Sousa Monte, 03 (três) de
setembro de 2019. Subscrevo e assino: Marcel Benevides dos Santos matr. 22456, Coordenador da Quarta Câmara de Direito
Privado. Conforme: Des. Francisco Bezerra Cavalcante Presidente da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará.
Desembargador FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE
Presidente da 4ª Câmara de Direito Privado TJ/CE
Procuradora de Justiça
SUZANNE POMPEU SAMPAIO SARAIVA
Bel. MARCEL BENEVIDES DOS SANTOS
Coordenador da 4ª Câmara de Direito Privado

SEÇÃO CRIMINAL

DESPACHO DOS RELATORES - Seção Criminal

DECISÃO MONOCRÁTICA
Nº 0629317-88.2019.8.06.0000 - Revisão Criminal - Uruburetama - Requerente: A. C. M. Advogado: Jefferson Rodrigues
dos Santos (OAB: 11184/CE). Requerido: M. P. do E. do C. Ministério Público Estadual (OAB: /00). DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc., Trata-se de revisão criminal proposta por Antônio de Castro Magalhães contra Acórdão proferido pela 3ª Câmara
Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da ação penal nº 0000530-76.2012.8.06.0216, em que o autor foi condenado pela
prática dos crimes previstos no art. 213 c/c art. 224, a e art. 71, ambos do Código Penal vigente à época dos fatos, sendo-lhe
aplicada a reprimenda de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. O feito foi
distribuído por sorteio a esta Relatoria, na competência da Seção Criminal, conforme certidão de fl. 254. Em exame inicial do
feito, verifico a existência de causa impeditiva de distribuição do feito a esta Relatoria, em virtude do que dispõe o art. 201,
caput, do Regimento Interno desta Corte, in verbis: Art. 201. O requerimento será distribuído a desembargador que não tenha
proferido decisão em qualquer fase do processo original. Na hipótese dos autos, este Julgador participou do julgamento em que
foi proferido o Acórdão de mérito que ora se busca revisar, na condição de Juiz de Direito Convocado (Portaria nº 1369/2016),
juntamente com o Des. Raimundo Nonato Silva Santos (o Relator) e o Des. José Tarcílio Souza da Silva (o Revisor), conforme
atesta a certidão de julgamento de fls. 229 dos autos da ação penal nº 0000530-76.2012.8.06.0216. Ante o exposto, declino
da competência para Relatar o feito, nos termos do art. 201 do RITJCE, pelo que determino a redistribuição dos autos a outro
integrante desimpedido da Seção Criminal. Expedientes necessários. Fortaleza, 30 de agosto de 2019. Des. Antônio Pádua
Silva Relator

CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS

2ª Câmara Criminal

EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃOS - 2ª Câmara Criminal

Coordenadoria de Recursos Criminais
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EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃO
0000252-28.2005.8.06.0117 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Francisco Marcos da Silva. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS E CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA CRIME
MENOS GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. - O exame procedido na Instância, no caso sub examen, deve cingir-se à verificação da
materialidade delitiva e se há indícios suficientes de autoria para, então, remeter o caso à apreciação do Júri Popular. Não
há qualquer juízo de certeza na decisão monocrática de pronúncia, tão pouco, na decisão proferida em sede recursal. - Em
ambos os casos, limita-se, como afirmado, a reconhecer, conforme a lei, indícios de autoria e materialidade delitivas, sendo
impossível, nesta fase processual, dar outra conotação ao fato aqui apreciado, senão o que foi reconhecido na decisão ora
objeto de impugnação recursal. - Segundo entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “Ao juiz singular, ao fazer a
pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri(CF, art. 5º XXXVIII
). ( RT 694/393). No mesmo sentido, STJ: RT 730/475, RSTJ 84/325). - As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia
comportam retirada somente quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, conforme
enunciado nº 03 da súmula da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “As circunstâncias qualificadoras constantes da
peça acusatória somente serão excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face do princípio in dubio
pro societate.”. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer o recurso, porém, para lhe negar provimento, nos termos do voto do
Relator. Fortaleza, 4 de setembro de 2019. _____________________________________________ DES. HAROLDO CORREIA
DE OLIVEIRA MÁXIMO RELATOR
Total de feitos: 1

Coordenadoria de Recursos Criminais
EMENTA E CONCLUSÃO DE ACÓRDÃO
1069615-21.2000.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito. Recorrente: Pedro Egidio da Silva. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICACÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO PARA AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA
FASE PROCESSUAL. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. 1. A sentença foi devidamente motivada, ao asseverar os pressupostos hábeis ao
prosseguimento do feito e posterior julgamento do réu pelo órgão competente. 2. Na fase que se enfrenta, a jurisprudência
recomenda que não se deve aprofundar o exame das teses em debate, com o objetivo de evitar um indesejável prejulgamento
que não represente o verdadeiro entendimento dos jurados. 3. Recurso conhecido, porém desprovido. ACÓRDÃO: Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em
lhe tomar conhecimento, porém, para lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 4 de setembro de 2019.
DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO Relator
Total de feitos: 1

DESPACHOS - 2ª Câmara Criminal

Coordenadoria de Habeas Corpus
DESPACHO DE RELATORES
0624889-63.2019.8.06.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Lintor José Linhares Torquato (OAB/CE 15.131). Paciente:
Renato Xavier do Nascimento. Advogado: Lintor José Linhares Torquato (OAB: 15131/CE). Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Sobral. Custos legis: Ministério Público Estadual. Despacho: - intime-se o impetrante para a sessão
de julgamento da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, a se realizar no dia 18 de setembro de 2019, ocasião em que será levado
a julgamento o presente habeas corpus. Expedientes necessários. Fortaleza, 09 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS Relator
Total de feitos: 1

DECISÃO MONOCRÁTICA
Nº 0014301-14.2017.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza - Recorrente: Ministério Público do Estado do
Ceará. Recorrido: Lucas Braz da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: /CE). Custos legis: Ministério
Público Estadual. Constata-se, portanto, que não mais subsiste a decisão que relaxou a prisão preventiva do recorrido, pois a
sentença se constituiu em novo ato judicial, que, no caso, condenou o acusado Lucas Braz da Silva, concedendo-lhe o direito
de apelar em liberdade. Imperioso, destarte, reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, ante a absoluta perda de
objeto, porquanto a liberdade do recorrido decorre de novo título e não mais da decisão contra qual se insurgiu o Ministério
Público. DO EXPOSTO, não conheço do recurso por falta de objeto, ex vi do art. 76, inciso XIV, do RITJCE. Publique-se. Exp.
nec. Fortaleza, 02 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO Relator
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DECISÃO MONOCRÁTICA
Nº 0010708-06.2019.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza - Recorrente: Pedro Raimundo Nonato Adriao.
Advogado: Flávio Jacinto da Silva(OAB: 6416/CE). Recorrente: Jucely Alencar Barreto. Advogado: Marcelo Leal de Lima
Oliveira(OAB: 21932/DF). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual(OAB:
/OO). Custos legis: Ministério Público Estadual. ISSO POSTO, considerando o equívoco atinente à autuação em duplicidade
da mesma demanda, e tendo em vista que os presentes autos tratam-se de mero traslado da ação penal distribuída sob o
nº 0950237-71.2000.8.06.0001; visando a evitar desnecessário tumulto processual, nego seguimento ao presente feito,
sem julgamento de mérito, devendo os fólios serem apensados aos do processo originário nº 0950237-71.2000.8.06.0001).
Publiquem-se. Intimem-se. Expedientes necessários. Fortaleza, 28 de agosto de 2019. DESEMBARGADORA FRANCISCA
ADELINEIDE VIANA Relatora

PAUTA DE JULGAMENTO

2ª Câmara Criminal
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 35

SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
47 - 0159339-33.2012.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/Vara Única de Trânsito. Apelante: Patrícia Dias Barros. Advogado:
Jorge Augusto Pinto dos Santos (OAB: 25250/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): ANTÔNIO
PÁDUA SILVA
48 - 0475293-80.2011.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/Vara Única de Trânsito. Apelante: Deusdedith Marques Alves.
Advogado: Antônio Cleto Gomes (OAB: 5864/CE). Apelado: Ministério Público Estado do Ceará. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA
SILVA
49 - 0049136-38.2014.8.06.0064 - Apelação - Caucaia/2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia. Apelante: Francisco Danilo
de Sousa da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do
Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
50 - 0003324-83.2013.8.06.0168 - Apelação - Solonópole/Vara Única da Comarca de Solonópole. Apelante: Romis Geova
Silva. Advogada: Samia Regina Feitoza do Nascimento (OAB: 21820/CE). Apelante: Antonio Roberlanio Dantas. Advogado:
André Wilson de Macedo Favela (OAB: 19581/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
51 - 0113467-97.2009.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/9ª Vara Criminal. Apelante: Jose Artur de Sousa Ramos. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
52 - 0009248-48.2014.8.06.0101 - Apelação - Itapipoca/2ª Vara. Apelante: Francisco Jorge Ciriaco da Costa. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelante: José Nilson de Sousa Moura. Advogado: Mauro Junior Rios
(OAB: 5714/CE). Advogado: Dyego Lima Rios (OAB: 28565/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
53 - 0035628-80.2011.8.06.0112 - Apelação - Juazeiro do Norte/1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte. Apelante:
Fabio Cicero Pinheiro Sá. Apelante: Samuel Ferreira da Silva. Advogado: José João Araújo Neto (OAB: 6039/CE). Apelado:
Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA
54 - 0785776-91.2014.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas. Apelante: Katiele Alves
do Nascimento. Apelante: José Josely Alves dos Santos. Advogado: Walber Oliveira de Carvalho (OAB: 22425/CE). Advogado:
Fernando Flávio Carvalho Cavalcante (OAB: 22623/CE). Advogado: Roger Pinheiro Abreu (OAB: 21961/CE). Apelado: Ministério
Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA
SILVA
55 - 0049207-98.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara Criminal. Apelante: Raphael Menezes da Silva. Apelante:
Antônio Marlon Nascimento Inácio. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público
do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE
VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
56 - 1024546-63.2000.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/13ª Vara Criminal. Apelante: Adriano Lopes de Oliveira. Apelante:
Cícero Alves Pereira. Apelante: Leopoldo Siqueira da Rocha. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB:
CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. Revisor(a):
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS
57 - 0050428-67.2014.8.06.0158 - Apelação - Russas/2ª Vara da Comarca de Russas. Apelante: F. C. A. de F.. Advogado:
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Francisco César Mariano (OAB: 20991/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
58 - 0054154-45.2008.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/1ª Vara de Delitos Trafico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante:
Antonio Wellington de Sousa Cordeiro. Apelante: Tiago Gomes de Sousa. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará
(OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS.
Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
59 - 0794523-30.2014.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/15ª Vara Criminal. Apelante: Thiago Átila Moraes dos Santos.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. Revisor(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS
60 - 0033667-78.2013.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/11ª Vara Criminal. Apelante: Francisco Thiago Serafim Oliveira.
Advogado: Thiago Sa Ponte (OAB: 21950/CE). Apelante: Jonanthan da Silva Alves. Advogado: Vicente de Paulo Pereira dos
Santos (OAB: 9934/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE
VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
61 - 0031531-40.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara de Delitos Tráfico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante:
Raiane Carmo das Chagas. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do
Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
62 - 0780831-61.2014.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara de Delitos Tráfico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante: Maria
Arilene Ferreira Nunes. Advogado: Pedro Henrique Almeida Leite (OAB: 21128/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do
Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
63 - 0046590-10.2014.8.06.0064 - Apelação - Caucaia/2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia. Apelante: Francisco Alves
Monteiro. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
64 - 0030816-95.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/9ª Vara Criminal. Apelante: João Paulo Bandeira da Silva. Advogado:
Francisco Marcelo Brandão (OAB: 4239/CE). Apelante: Caio Cesar Rocha Silva. Advogado: Francisco de Assis do Nascimento
(OAB: 12480/CE). Apelante: Francisco Jessieldo Verissimo. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE).
Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA
65 - 0004375-53.2016.8.06.0127 - Apelação - Monsenhor Tabosa/Vara Única da Comarca de Monsenhor Tabosa. Apelante:
M. de S. S.. Advogado: Diego de Freitas Ribeiro (OAB: 29161/CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
66 - 0003604-42.2015.8.06.0117 - Apelação - Maracanaú/3ª Vara Criminal. Apelante: Márcio Flávio de Souza Torres.
Apelante: Hurbert Oliveira Calisto. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público
do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
67 - 0766655-77.2014.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara de Delitos Tráfico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante:
Lincon Rhanyelle Alves da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público
do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
68 - 0062475-25.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/4ª Vara Criminal. Apelante: Francisco Gladson Ramos de Sales.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
69 - 0043405-27.2015.8.06.0064 - Apelação - Caucaia/3ª Vara. Apelante: Francisco Adriano do Nascimento. Advogado:
Raimundo Nazion do Nascimento (OAB: 18346/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
70 - 0010986-84.2015.8.06.0053 - Apelação - Camocim/2ª Vara. Apelante: Ana Maria Carvalho Sousa. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
71 - 0000929-18.2008.8.06.0064 - Apelação - Caucaia/2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia. Apelante: Lana Benício de
Lima. Apelante: Daniela Teixeira da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério
Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA
SILVA
72 - 0185832-81.2011.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/13ª Vara Criminal. Apelante: Ministério Público do Estado do Ceará.
Apelado: Francisco Eduardo da Silva Pereira. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Relator(a):
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
73 - 0057842-68.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/14ª Vara Criminal. Apte/Asstte: José Edilson Araujo Alves. Advogado:
Wolney Nascimento de Oliveira (OAB: 12282/CE). Assistente: Genicleide Olimpio de Oliveira. Advogado: Wolney Nascimento de
Oliveira (OAB: 12282/CE). Apelado: Levy Lourenço Soares. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE).
Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
74 - 0795861-39.2014.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara Criminal. Apelante: Francisco Erivelton Moreira Siqueira.
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Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
75 - 0215409-65.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/4ª Vara Criminal. Apelante: Francisco Cristiano Feitosa Martins.
Apelante: Carlos Eduardo Vieira da Silva. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério
Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA
SILVA
76 - 1063120-58.2000.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara Criminal. Assistente/Ape: Companhia Energética do Ceará
- COELCE. Advogado: Antônio Cleto Gomes (OAB: 5864/CE). Apelado: Genilson Wanderley Monteiro. Advogado: Gustavo
Sampaio Brasilino de Freitas (OAB: 17106/CE). Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA
77 - 0070259-53.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/11ª Vara Criminal. Apelante: Givanildo Neves de Almeida. Advogado:
Icaro Ferreira de Mendonça Gaspar (OAB: 23876/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
78 - 0149257-79.2008.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/9ª Vara Criminal. Apelante: José Sidney Alves da Silva. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
79 - 0037661-46.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas. Apelante: Maylon Lima Alves.
Advogada: Yasmin Mann David (OAB: 29454/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
80 - 0218856-61.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/4ª Vara Criminal. Apelante: Waldenizio Almeida de Paula. Advogado:
Francisco Airton Amorim dos Santos (OAB: 5255/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
81 - 0070752-98.2013.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/14ª Vara Criminal. Apelante: Ministério Público do Estado do Ceará.
Apelado: Anderson de Castro Pereira. Apelado: Meirilane Ferreira de Castro. Apelado: Marcio Igno de Sousa. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Iago Pereira da Silva. Advogada: Ligia Linhares Arrais (OAB:
15001/CE). Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
82 - 0121536-74.2016.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/5ª Vara Criminal. Apelante: Jackson de Lima Alexandre. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
83 - 0212991-57.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/1ª Vara de Delitos Trafico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante:
Francisco Miguel Sales da Silva. Advogado: Herickson José Coelho Monte (OAB: 25262/CE). Apelado: Ministério Público do
Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
84 - 0031307-05.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas. Apelante: Adriano Gomes
de Lima. Apelante: Gabriel Henrique Lima dos Santos. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado:
Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA
85 - 0033002-91.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas. Apelante: José Hipólito de
Araújo Saraiva Júnior. Apelante: Antônio Carlos Gomes de Lima. Apelante: José Higino Ferreira Neto. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO
PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
86 - 0053375-17.2013.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/5ª Vara Criminal. Apelante: Bruno Araujo de Oliveira. Def. Público:
Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
87 - 0008492-78.2013.8.06.0164 - Apelação - São Gonçalo do Amarante/Vara Única. Apelante: Francisco Atila Morais da
Silva. Advogado: Luciantonio Almeida Falcao (OAB: 9337/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ:
Ministério Público Estadual (OAB: OO). Assistente: E. S. da C.. Advogado: Francisco de Assis Alves de Souza (OAB: 7321/CE).
Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO. Revisor(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS
88 - 0006975-81.2009.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara Criminal. Apelante: Francisco de Assis Rodrigues de Oliveira.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
89 - 0050663-78.2018.8.06.0001 - Agravo de Execução Penal - Fortaleza/2ª Vara de Execução Penal. Agravante: Flávio
Márcio de Oliveira Silva. Advogado: Francisco Antônio Eugênio Viana (OAB: 6648/CE). Agravado: Ministério Público do
Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE
VASCONCELOS
90 - 0178672-92.2017.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza/5ª Vara do Juri. Recorrente: Francisco Wagner
Belarmino Da Silva. Recorrente: Lucas da Costa Sousa. Recorrente: Diego Soares Félix de Sousa. Recorrente: Valcivânio de
Castro Nunes. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará.
Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS
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91 - 0002907-19.2010.8.06.0045 - Apelação - Barro/Vara Única da Comarca de Barro. Apelante: F. B. de S.. Advogada:
Maria Irani de Almeida (OAB: 18318/CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
92 - 0002568-23.2012.8.06.0067 - Apelação - Chaval/Vara Única. Apelante: Daniele Fernandes Gomes. Apelante: Josue
Alves de Sousa. Advogado: Francisco Vidal Negreiro (OAB: 23286/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
93 - 0680615-63.2012.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/13ª Vara Criminal. Apelante: Antonio Willyams Rodrigues dos Santos.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
94 - 0076209-24.2007.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/12ª Vara Criminal. Apelante: J. A. N. de L.. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
95 - 0000724-88.2006.8.06.0086 - Apelação - Horizonte/Vara Única. Apelante: F. E. da S.. Advogada: Priscilla Morais
Nogueira Serpa (OAB: 23307/CE). Advogado: Gil Sousa Nogueira (OAB: 26842/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do
Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
96 - 0002367-67.2014.8.06.0000 - Apelação - Catunda/Vara Única Vinculada de Catunda. Apelante: Osvaldo Gomes dos
Santos Filho. Defensor dativo: Rafael Victor de Andrade Medeiros e Almeida (OAB: 21027/CE). Defensor dativo: Alfredo Jader
Lobo Cavalcante Filho (OAB: 27926/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público
Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
97 - 0002747-90.2014.8.06.0000 - Apelação - Maranguape/1ª Vara. Apelante: Auricelio Moraes de Sousa. Advogada: Juliana
Freitas Alves (OAB: 27757/CE). Advogado: Antônio Amisternaldo de Souza Alves (OAB: 10556/CE). Apelado: Ministério Público
do Estado do Ceará. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
98 - 0009506-55.2011.8.06.0136 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara do Juri. Apelante: Ministério Público do Estado do Ceará.
Apelado: Renato Douglas Franco Pereira. Advogado: Pedro Henrique Araujo (OAB: 15262/CE). Advogado: Jose Ribamar Lima
Filho (OAB: 27312/CE). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
99 - 0000072-23.2015.8.06.0000 - Apelação - Morada Nova/1ª Vara da Comarca de Morada Nova. Apelante: Francisco
Geaci da Silva. Advogado: Pedro Teixeira Cavalcante Neto (OAB: 17677/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
100 - 0000208-87.2009.8.06.0175 - Apelação - Trairi/Vara Única. Apelante: A. S. da C.. Advogado: Jose Luciano Junior
(OAB: 10160/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
101 - 0003128-09.2009.8.06.0151 - Apelação - Quixadá/2ª Vara da Comarca de Quixadá. Apelante: Vera Lúcia Lourenço
Paixão. Advogado: Francisco das Chagas Costa (OAB: 3881/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
102 - 0000173-80.2010.8.06.0050 - Apelação - Bela Cruz/Vara Única. Apelante: L. A. S.. Advogado: Carlos Celso Castro
Monteiro (OAB: 10566/CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA
DE OLIVEIRA MAXIMO
103 - 0992713-27.2000.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/12ª Vara Criminal. Apelante: A. P. de A.. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
104 - 0027544-59.2016.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas. Apelante: Fabricio Abdon
Alvarenga. Advogado: David Sombra Peixoto (OAB: 16477/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ:
Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MAXIMO
105 - 0104557-37.2016.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/1ª Vara de Delitos Trafico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante:
Gislane de Lima Aquino. Advogado: Luís Átila de Holanda Bezerra Filho (OAB: 20694/CE). Apelado: Ministério Público do Estado
do Ceará. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
106 - 0070950-38.2013.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara de Delitos Tráfico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante:
Danilo Santos da Silva. Advogado: Márcio Borges de Araújo (OAB: 18920/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
107 - 0029140-15.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/2ª Vara de Delitos Tráfico e Uso Subst. Entorpecen. Apelante:
Ellen da Silva Bilro. Advogado: Timoteo Fernando da Silva (OAB: 24323/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
108 - 0045708-48.2014.8.06.0064 - Apelação - Caucaia/2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia. Apelante: Francisco
Kennedy da Rocha Lima. Advogado: Francisco Evandro Rocha (OAB: 6150/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do
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Ceará. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
109 - 1037217-21.2000.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/9ª Vara Criminal. Apelante: Ronaldo Cabral de Oliveira. Def.
Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
110 - 0766230-50.2014.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/18ª Vara Criminal. Apelante: Felipe Wesley Ribeiro da Silva. Def.
Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Assistente: Viação
Urbana Ltda.. Advogado: Antônio Cleto Gomes (OAB: 5864/CE). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
111 - 0019223-07.2015.8.06.0151 - Apelação - Quixadá/2ª Vara da Comarca de Quixadá. Apelante: Wanderson Sarmento
Ferreira. Advogado: Luiz Fernando Moreira de Lima (OAB: 24461/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
112 - 0416846-36.2010.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara Criminal. Apelante: Marcelo Pereira Vasconcelos. Def.
Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
113 - 0100100-88.2018.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza/3ª Vara do Juri. Recorrente: Francisco Deivisson
Costa do Nascimento. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério Público do Estado
do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
114 - 0000712-84.2019.8.06.0000 - Recurso em Sentido Estrito - Quixeramobim/1ª Vara da Comarca de Quixeramobim.
Recorrente: Antonio Fernando Soares Brilhante Filho. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido:
Ministerio Publico do Estado do Ceara. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA
DE OLIVEIRA MAXIMO
115 - 0000946-66.2019.8.06.0000 - Recurso em Sentido Estrito - Jaguaruana/Vara Única da Comarca de Jaguaruana.
Recorrente: Francisco Leandro Oliveira Lima. Defensor dativo: Jose Edson Matoso Rodrigues (OAB: 7869/CE). Recorrido:
Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA
DE OLIVEIRA MAXIMO
Total de processos a julgar: 116
Fortaleza, 11 de setembro de 2019.
ANA AMÉLIA FEITOSA OLIVEIRA
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

2ª Câmara Criminal
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 35
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
23 - 0002690-98.2000.8.06.0150 - Apelação - Quiterianopolis/Vara Única da Comarca de Quiterianópolis. Apelante: Antônio
Bezerra Pereira. Advogado: José Erisvaldo Vieira Coutinho (OAB: 14511/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
24 - 0002361-98.2013.8.06.0031 - Apelação - AltoSanto/Vara Única da Comarca de Alto Santo. Apelante: Manoel Eteguinardo
Lima. Advogado: Vicente Robson Chaves Freire (OAB: 7274/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
25 - 0011115-06.2014.8.06.0092 - Apelação - Independência/Vara Única da Comarca de Independência. Apelante: Rita
Rodrigues Paixao. Advogado: Luiz Marcio Greyck Martins (OAB: 24165/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará.
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
26 - 0002643-98.2014.8.06.0000 - Apelação - Sobral/1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral. Apelante: Ministério Público
do Estado do Ceará. Apelado: Rogério de Sousa Maia. Advogado: Lintor Jose Linhares Torquato (OAB: 15131/CE). Apelado:
Francisco Claudenilson Ramos da Costa. Apelado: Luis Pereira de Paulo. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará
(OAB: CE). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
27 - 0462593-72.2011.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/5ª Vara do Juri. Apelante: E. A. S. D.. Advogado: Lucas Moreira dos
Santos (OAB: 27273/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB:
OO). Relator(a): FRANCISCA ADELINEIDE VIANA. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
28 - 0022718-53.2017.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza/5ª Vara do Juri. Recorrente: João Pereira de
Souza Junior. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministerio Publico do Estado do
Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
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29 - 0064147-84.2017.8.06.0167 - Apelação - Sobral/3ª Vara Criminal da Comarca de Sobral. Apelante: F. K. de S. T..
Advogado: Oséas de Souza Rodrigues Filho (OAB: 21600/CE). Advogado: Francisco Ítalo Oliveira Ramos (OAB: 28630/CE).
Apelado: M. P. do E. do C.. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA.
Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
30 - 0015417-84.2019.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza/5ª Vara do Juri. Recorrente: Francisco Teixeira
de Sousa. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará.
Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
31 - 0000994-25.2019.8.06.0000 - Recurso em Sentido Estrito - Itapipoca/1ª Vara. Recorrente: Sebastião dos Santos
Cacau. Advogado: José Eurian Teixeira Assunção (OAB: 6252/CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério
Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
32 - 0131584-24.2018.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza/2ª Vara do Juri. Recorrente: Rivelino da Silva
Sousa. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará.
Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Assistente: Talvane da Silva Paula. Advogado: Wagner Silva de Sousa
(OAB: 32363/CE). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
33 - 0995106-22.2000.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/12ª Vara Criminal. Apelante: A. F. da S.. Def. Público: Defensoria
Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: M. P. do E. do C.. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
34 - 0011309-19.2000.8.06.0117 - Apelação - Maracanaú/1º vara criminal. Apelante: Vicente de Paulo Alves do Amaral.
Advogado: Francisco Evandro Rocha (OAB: 6150/CE). Apelado: Ministerio Publico do Estado do Ceará. Assistente: Maria Nilce
de Araújo. Ass Ac: Francisco Jose Ferreira Lima (OAB: 8840/CE). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO
CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
35 - 0019011-88.2012.8.06.0151 - Apelação - Quixadá/2ª Vara da Comarca de Quixadá. Apelante: Anderson Lima dos Reis.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
36 - 0087206-32.2008.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/5ª Vara Criminal. Apelante: Francisco Leonardo de Sousa. Def.
Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
37 - 0001910-46.2010.8.06.0074 - Apelação - Cruz/Vara Única. Apelante: J. O. da S.. Advogado: Joao Olivardo Mendes
(OAB: 11504/CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO).
Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
38 - 0000298-29.2009.8.06.0100 - Apelação - Itapajé/2ª Vara. Apelante: C. F. dos S.. Def. Público: Defensoria Pública do
Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB:
OO). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
39 - 0074690-77.2008.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas. Apelante: Sanoel Vidal
de Oliveira. Apelante: Maximiliano Vieira Gomes. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado:
Ministerio Publico do Estado do Ceará. Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MAXIMO
40 - 0009412-18.2000.8.06.0064 - Apelação - Caucaia/Vara Única do Júri da Comarca de Caucaia. Apelante: José Valdemar
Rodrigues Melo. Advogado: Francisco Erivaldo Rodrigues (OAB: 12976/CE). Advogada: Leidiana da Silva Bezerra (OAB: 28818/
CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
41 - 0104788-45.2008.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/1ª Vara do Juri. Apelante: Francisco Jean Monteiro de Paula.
Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Relator(a):
ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
42 - 0000627-98.2019.8.06.0000 - Recurso em Sentido Estrito - Marco/Vara Única. Recorrente: Benedito Rafael Viana da
Cunha. Advogado: Claudinei Ricardo de Oliveira Trajano (OAB: 34076/CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará.
Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
43 - 0733934-72.2014.8.06.0001 - Recurso em Sentido Estrito - Fortaleza/5ª Vara do Juri. Recorrente: Cláudio Vasconcelos
Maciel. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Recorrido: Ministério Público do Estado do Ceará.
Ministério Públ: Ministério Público Estadual (OAB: OO). Relator(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO
Total de processos a julgar: 43
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
ANA AMÉLIA FEITOSA OLIVEIRA
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.
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2ª Câmara Criminal
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 35
SERÃO JULGADOS, NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DESIMPEDIDA, OS SEGUINTES PROCESSOS:
44 - 0042261-97.2016.8.06.0091 - Apelação - Iguatu/3ª Vara da Comarca de Iguatu. Apelante: Pedro Mariano da Silva Neto.
Advogado: Damião Alves Vieira (OAB: 12851/CE). Apelado: Ministerio Publico do Estado do Ceara. Relator(a): FRANCISCO
MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
45 - 0017586-34.2014.8.06.0158 - Apelação - Russas/1ª Vara da Comarca de Russas. Apelante: Jesus Oliveira de Amorim.
Advogado: Carlos Alberto Holanda Cavalcante (OAB: 19032/CE). Advogado: Pedro Teixeira Cavalcante Neto (OAB: 17677/CE).
Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará. Assistente: Maria Valdilania Bezerra Viana. Ass Ac: Maria Valdilania Bezerra
Viana Albuquerque (OAB: 9375/CE). Relator(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA. Revisor(a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MAXIMO
46 - 0027973-60.2015.8.06.0001 - Apelação - Fortaleza/4ª Vara Criminal. Apelante: Daniel Marques de Paulo. Apelante:
Raony Carvalho Soares. Def. Público: Defensoria Pública do Estado do Ceará (OAB: CE). Apelado: Ministério Público do Estado
do Ceará. Relator(a): FRANCISCO MARTÔNIO PONTES DE VASCONCELOS. Revisor(a): ANTÔNIO PÁDUA SILVA
Total de processos a julgar: 46
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
ANA AMÉLIA FEITOSA OLIVEIRA
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

3ª Câmara Criminal

DESPACHOS - 3ª Câmara Criminal

DECISÃO MONOCRÁTICA
Nº 0003412-21.2016.8.06.0038 - Agravo de Execução Penal - Araripe - Agravante: José Gomes da Silva. Advogado: Normando
Jose de Sousa (OAB: 11830/CE). Agravado: Ministério Público do Estado do Ceará. Custos legis: Ministério Público Estadual.
Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, em
razão da perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 76, inciso XIV do RITJCE. Expedientes Necessários. Fortaleza,
5 de setembro de 2019. DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator

EXPEDIENTES DO 1º GRAU
COMARCA DE FORTALEZA

DIRETORIA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA

ATA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS JUDICIAIS

EDITAL DE VISTORIA DA DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DO DIA 09/09/2019
O Juiz Diretor do Foro torna público que procedeu, nos termos do art. 103 , inciso II, c/c art. 379 §3º, alínea a do CÓDIGO
DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, na data supra, vistoria na distribuição automática dos
feitos abaixo relacionados, através do Sistema de Automação do Judiciário de Primeiro Grau (SAJ/PG), ficando os interessados
cientes que poderão impugná-la na forma da lei.
Fórum: Fortaleza - Fórum Clóvis Beviláqua
CÍVEIS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

PROCESSO : 0168256-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Raimunda Evangelista da Silva Costa
ADVOGADO : 14260/CE - Jose Idemberg Nobre de Sena
REQUERIDO : Banco Itaú Bmg (Banco Itaú Bmg Consignado S/a),
VARA: 34ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:26 horas
PROCESSO : 0168237-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Bv Financeira Sa - Credito Financiamento e Investimentos
ADVOGADO : 21974/CE - Fernando Luz Pereira
REQUERIDO : Jose Lener Monteiro Bezerra
VARA: 7ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:28 horas
PROCESSO : 0168260-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Raimunda Evangelista da Silva Costa
ADVOGADO : 14260/CE - Jose Idemberg Nobre de Sena
REQUERIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
VARA: 23ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:29 horas
PROCESSO : 0168261-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Sls Terceirização de Serviços Eireli
ADVOGADO : 12861/CE - Klaus de Pinho Pessoa Borges
REQUERIDO : Companhia de Gestao dos Recursos Hidricos do Estado do Ceara - Cogerh
VARA: 27ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:32 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170450-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 113-00582/2019 - 13º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Francisco Victor Medeiro de Sousa
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:52 horas
PROCESSO : 0170592-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 110-00527/2019 - 10º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADA
: Raquel Gomes Silva
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:54 horas
PROCESSO : 0170683-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 107-00357/2019 - 7º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADA
: Maria Aurenice de Oliveira Soares
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:55 horas
PROCESSO : 0170346-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 127-00092/2019 - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADA
: Marli Araujo dos Santos
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 07:57 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0002975-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Reclamação Pré-processual
RECLAMANTE : ALBINO LUCIANO ADRIANO
RECLAMADO : GIOVANI PORFIRIO FERREIRA
VARA: CEJUSC - Farias Brito
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DISTRIBUIÇÃO

: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADA :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002976-71.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
JOSE FLAVIO DE LIMA
I.G.L.
- Defensoria
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002984-48.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
MARCELA DA SILVA BEZERRA
C.H.R.L.
- Defensoria
: Encaminhamento - 08:00 horas

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

PROCESSO : 0002985-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Reclamação Pré-processual
RECLAMANTE : W.G.L.
RECLAMADA : A.L.S.
VARA: CEJUSC - Unifor
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO : 0002987-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Reclamação Pré-processual
RECLAMANTE : A.P.S.M.S.
RECLAMADO : F.E.S.S.
VARA: CEJUSC - Unifor
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADA :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002988-85.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
J.N.C.F.
C.M.S.F.
- Unifor
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002989-70.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
J.N.G.L.
F.A.L.
- Unifor
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO : 0002990-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Reclamação Pré-processual
RECLAMANTE : A.M.F.L.
RECLAMADO : F.R.S.
VARA: CEJUSC - Defensoria
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO : 0002991-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Reclamação Pré-processual
RECLAMANTE : M.S.O.
RECLAMADO : A.C.N.S.
VARA: CEJUSC - Unifor
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADA :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002992-25.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
F.R.A.M.
M.E.M.M.
- Defensoria
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002993-10.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
Francisco Francimar da Silva Filho
Laio César Loiola Marinho Castelo Branco
- Unifor
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO
CLASSE

: 0002994-92.2019.8.06.0001
: Reclamação Pré-processual
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RECLAMANTE : W.F.S.
RECLAMADA : A.G.F.S.
VARA: CEJUSC - Defensoria
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADA :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002995-77.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
R.O.L.
S.R.G.
- Defensoria
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002996-62.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
E.F.S.S.
M.F.S.
- Defensoria
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002997-47.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
S.V.M.V.
M.A.V.S.
- Unifor
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0002998-32.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
F.E.D.P.
F.G.X.F.
- Unifor
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO : 0002999-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Reclamação Pré-processual
RECLAMANTE : A.M.J.
RECLAMADA : M.J.M.M.
VARA: CEJUSC - Unifor
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0003000-02.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
V.M.S.
D.B.S.
- Defensoria
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0003001-84.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
Manoel Inacio da Silva
Paulo Regis Ferreira Queiroz
- Unifor
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO :
CLASSE
:
RECLAMANTE :
RECLAMADO :
VARA: CEJUSC
DISTRIBUIÇÃO

0003002-69.2019.8.06.0001
Reclamação Pré-processual
S.M.B.C.S.
D.W.B.S.
- Farias Brito
: Encaminhamento - 08:00 horas

PROCESSO : 0003003-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Habilitação para Adoção
REQUERENTE
: N.N.S.L.C.
VARA: Seção de Cadastro de Adotantes e Adotandos
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0002977-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Transferência entre estabelecimentos penais
RÉU : Geymerson Saraiva da Silva
VARA: Corregedoria dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
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PROCESSO : 0002978-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
AUTOR
: Justiça Pública
CONDENADO : Francisco das Chagas Bessa da Silva
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 08:00 horas
PROCESSO : 0002979-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
AUTOR
: Justiça Pública
CONDENADO : Francisco das Chagas Bessa da Silva
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 08:00 horas
PROCESSO : 0002980-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Transferência entre estabelecimentos penais
RÉU : Eduardo Genner Vieira da Silva
VARA: Corregedoria dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO : 0002981-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
AUTOR
: Justiça Pública
CONDENADO : Francisco das Chagas Bessa da Silva
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 08:00 horas
PROCESSO : 0002982-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Transferência entre estabelecimentos penais
RÉU : Izaque Pereira Lopes da Silva
VARA: Corregedoria dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO : 0002983-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
AUTOR
: Justiça Pública
CONDENADO : Francisco das Chagas Bessa da Silva
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 08:00 horas
PROCESSO : 0002986-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Transferência entre estabelecimentos penais
RÉU : Diogo Dones Oliveira Costa
VARA: Corregedoria dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:00 horas
PROCESSO : 0170699-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 134-00647/2019 - 34º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Paulo Diego Rodrigues Lopes
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:05 horas
PROCESSO : 0170415-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 127-00093/2019 - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Nilton Pereira de Oliveira
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:06 horas
PROCESSO : 0170689-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Habeas Corpus
IMPETRANTE : Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira
ADVOGADO : 9654/RN - Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira
PACIENTE
: George Gustavo da Silva
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:08 horas
CÍVEIS
PROCESSO

: 0170578-87.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar
ADOTANTE
: L.R.S.
VARA: 3ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:11 horas
PROCESSO : 0037339-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00688062320188060064
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 1° Vara de Família da Comarca de Caucaia - Caucaia-CE
REQUERENTE
: Samela Mirely Vasconcelos Sousa e outros
REQUERIDO : Marcio José Pereira de Sousa Vasconcelos
VARA: 14ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:14 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0002915-37.2018.8.06.0070
CLASSE
: Execução da Pena
AUTOR
: Justiça Pública
ADVOGADO : 35915/CE - Yuri Damasceno Porto
RÉU : FRANCISCO FABIANO OLIVEIRA DA SILVA
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:14 horas
PROCESSO : 0170343-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 100-00526/2019 - 10º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: P.C.E.C.
AUTUADO
: F.T.C.
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:14 horas
PROCESSO : 0029465-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Provisória
I. P. : 113-00818/2017 - 13º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
MINISTERIO PUBL
: Ministério Público do Estado do Ceará
STCIADO
: José Airton Gomes dos Santos Júnior
VARA: 2ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:15 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170385-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Pedido de Medida de Proteção
REQUERENTE
: D.P.E.C.
REQUERIDA : S.I.L.C.M.I.
VARA: 3ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:15 horas
PROCESSO : 0168265-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Monitória
REQUERENTE
: Costa Neto Construções Ltda - Me
ADVOGADO : 6621/RN - Rodrigo Yacyszyn Alves Romão
REQUERIDO : Contract Engenharia
VARA: 29ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:15 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0002189-71.2018.8.06.0035
CLASSE
: Execução da Pena
I. P. : 412-00049/2017 - Aracati
AUTOR
: Ministério Público do Estado do Ceará
RÉU : Francisco Ziliomar de Matos Monteiro
VARA: Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:16 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168241-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Bv Financeira Sa - Credito Financiamento e Investimentos
ADVOGADO : 21974/CE - Fernando Luz Pereira
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REQUERIDA : Maria Nobre de Sousa
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:16 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0039387-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Provisória
I. P. : 322-00568/2011 - Fortaleza
VÍTIMA
: Marcos Venicius Silva Andrade
AUTOR
: Ministério Público do Estado do Ceará
STCIADO
: Francisco Jairo da Silva Sousa
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 08:19 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168362-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Jose Ilton Moreira
ADVOGADO : 16375/CE - Gustavo Ribeiro de Araujo
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:21 horas
PROCESSO : 0168363-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Benedita Ângela Teixeira de Alencar
ADVOGADO : 9782/CE - Livio Rocha Ferraz
REQUERIDO : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:24 horas
PROCESSO : 0168245-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO : 232751/SP - Ariosmar Neris
REQUERIDO : Greyton Pinto Carneiro
VARA: 7ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:26 horas
PROCESSO : 0168266-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Embargos à Execução Fiscal
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
ADVOGADO : 23255/PE - Antônio de Moraes Dourado Neto
EMBARGADO : Estado do Ceará
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 08:26 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0018861-33.2016.8.06.0001
CLASSE
: Execução Provisória
AUTOR
: Justiça Pública
STCIADO
: Raiane Silva de Oliveira
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:27 horas
PROCESSO : 0201041-17.2019.8.06.0064
CLASSE
: Execução da Pena
I. P. : IP Nº201-733/2017 - Caucaia
MINISTERIO PUBL
: Ministério Público do Estado do Ceará
RÉU : Raiane Silva de Oliveira
VARA: 3ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 08:27 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168364-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Daniele Costa do Vale
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

101

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

DISTRIBUIÇÃO

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

102

: Sorteio - 08:27 horas

PROCESSO : 0037341-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00192797420178060117
JUÍZO DEPREC.
: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE MARACANAÚ Maracanau-CE
EXEQUENTE : Edivania Barros Martins
EXECUTADO : Maria Clara Martins de Aquino e outro
VARA: 11ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:27 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170605-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 113-00583/2019 - 13º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Edvaldo Alves da Silva
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 08:29 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168348-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Neusa Barros de Sousa
ADVOGADO : 38652/CE - Eduardo Augusto Ferreira Rocha Rebouças
REQUERIDO : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
VARA: 15ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:29 horas
PROCESSO : 0168365-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ana Paula de Sousa Barbosa
ADVOGADO : 16375/CE - Gustavo Ribeiro de Araujo
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:33 horas
PROCESSO : 0168326-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Antonio Evanio Timoteo da Silva
ADVOGADO : 31924/CE - Emelline Coriolano Barros
REQUERIDO : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:34 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170392-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00194/2018 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:34 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168367-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Aila Oliveira do Nascimento
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:36 horas
PROCESSO : 0168328-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Francisco Wescley Paulino da Silva
ADVOGADO : 37410/CE - Ricardo Saldanha de Lima
REQUERIDO : Viação Siará Grande Ltda
VARA: 36ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:36 horas
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PROCESSO : 0037344-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00002871120188060059
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Caririaçu/CE - Caririaçu-CE
IMPETRANTE : CICERO CASSIO FREIRE E CRUZ
IMPETRADO : Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-CE
VARA: 12ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:37 horas
PROCESSO : 0168368-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Celia Maria Costa Ribeiro
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:37 horas
PROCESSO : 0168268-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: Vladimir Ilitch de Andrade Guedes
ADVOGADO : 31409/CE - Fernando Henrique Almeida Miranda
REQUERIDO : Wendel Sousa Simeao
VARA: 38ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:38 horas
PROCESSO : 0168370-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Inês Silva Beserra
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:38 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170498-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 133-00181/2019 - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:40 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168329-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Usucapião
REQUERENTE
: Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministerio Templo Central Ieadtc
ADVOGADO : 8486/CE - Messias de Castro E Silva
VARA: 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:41 horas
PROCESSO : 0168371-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Marlene Pereira Garcia
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:43 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170259-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 328-00034/2019 - Delegacia de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 13ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:43 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168403-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Damião Ferreira da Silva
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ADVOGADO : 14110/CE - Sonia Maria Cavalcante Barbosa
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:44 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170347-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 328-00008/2019 - Delegacia de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:44 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168372-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Marlete Paulo de Lima
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:45 horas
PROCESSO : 0168333-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Joseph Queiroz Vieira
ADVOGADO : 28114/CE - Cristiano Queiroz Arruda
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat
VARA: 30ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:45 horas
PROCESSO : 0168405-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Joao Teofilo Pierre Filho
ADVOGADO : 23086/CE - Ana Karla Fonteles Cavalcanti
REQUERIDO : Forte Iracema Incorporações Ltda
VARA: 3ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:46 horas
PROCESSO : 0168373-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Antonia Roselia Albano
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:47 horas
PROCESSO : 0168374-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Glaucila Silva Linhares
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:49 horas
PROCESSO : 0168406-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Rita Maria Cesarino Correia
ADVOGADO : 39069/CE - Valdir Luiz de Moura Júnior
REQUERIDO : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:51 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170349-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 328-00025/2019 - Delegacia de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:52 horas
CÍVEIS
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PROCESSO : 0168407-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Francisco Fabio Silva Araujo
ADVOGADO : 23086/CE - Ana Karla Fonteles Cavalcanti
REQUERIDO : Forte Iracema Incorporações Ltda
VARA: 18ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:53 horas
PROCESSO : 0168375-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Patricia Maria Cavalcante do Nascimento
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:53 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170366-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 328-00004.2019 - Delegacia de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Deficiência - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 16ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:54 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168271-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Mandado de Segurança
IMPETRANTE : Maria das Graças Gadelha
ADVOGADO : 32376/CE - Paulo Anderson Lacerda Vasconcelos
IMPETRADO : Superintendente do Instituto de Previdencia do Municipio - Ipm
VARA: 10ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:55 horas
PROCESSO : 0168376-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Isaiara Gomes Ribeiro
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:55 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170258-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 109-00003/2016 - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:56 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0037431-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00272590920168060117
JUÍZO DEPREC.
: 2ª Vara da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
EXEQUENTE : Banco Bradesco S.A
EXECUTADO : Maria Vilma Cambé Barrozo-me
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:56 horas
PROCESSO : 0168377-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Rita Liduina Silva de Paula
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:57 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0168378-10.2019.8.06.0001
: Procedimento do Juizado Especial Cível
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REQUERENTE
: Rosa Maria da Silva
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 08:59 horas
PROCESSO : 0168272-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: BANCO DO BRASIL S/A
ADVOGADO : 16477/CE - David Sombra Peixoto
REQUERIDO : José Janiedson da Silva Me
VARA: 21ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:01 horas
PROCESSO : 0168379-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Graciola de Lima
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:03 horas
PROCESSO : 0170341-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Francisca Alvina do Nascimento Barros
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:07 horas
PROCESSO : 0168274-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Ana Paula Jales Magalhães Pinheiro
ADVOGADO : 34211/CE - Camila Guemes Rodrigues
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:11 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170323-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 304-00554/2019 - Delegacia de Defraudações e Falsificações - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
INDICIADA
: Maria Clemilda Vasconcelos Borges
VARA: 16ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:12 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168334-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Juarez Nogueira da Graça Junior
ADVOGADO : 28114/CE - Cristiano Queiroz Arruda
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:13 horas
PROCESSO : 0168380-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Joelma Matias Ferreira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:13 horas
PROCESSO : 0037432-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 000540044720188060167
JUÍZO DEPREC.
: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - Sobral-CE
REQUERENTE
: Luzia Maria Vicente
REQUERIDO : BANCO BMG S/A
VARA: 17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:13 horas
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PROCESSO : 0168381-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria do Socorro Coelho de Oliveira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:16 horas
PROCESSO : 0168382-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Luiz Carlos Lopes Silva
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:17 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170325-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 304-00568/2019 - Delegacia de Defraudações e Falsificações - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
INDICIADA
: Maria Clemilda Vasconcelos Borges
VARA: 15ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:17 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168383-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ivoneide Silva de Freitas
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:18 horas
PROCESSO : 0168336-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE : Rejane Cardoso da Silva
ADVOGADO : 5712/CE - Miguel Mendes de Vasconcelos Neto
EXECUTADA : Soraia Rodrigues Bezerra de Morais
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:19 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170340-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 119-00128/2019 - 19º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
INDICIADA
: Janielly Cristina Silva de Freitas
VARA: 1ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:19 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168384-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria de Jesus Silva do Nascimento
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:19 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170364-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 125-00092/2019 - 25º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:22 horas
CÍVEIS
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

107

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

PROCESSO : 0168385-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Rosimeiry Xavier da Costa
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:23 horas
PROCESSO : 0168386-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francisca Rozimilda Ferreia de Morais
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:25 horas
PROCESSO : 0168335-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ivany Araujo Barbosa
ADVOGADO : 28114/CE - Cristiano Queiroz Arruda
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:28 horas
PROCESSO : 0168387-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Jeffson e Silva Nogueira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:31 horas
PROCESSO : 0168339-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Josineide do Nascimento Rodrigues
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:31 horas
PROCESSO : 0168388-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Luiza Martins de Sousa
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:32 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170383-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00177/2018 - Pedra Branca
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 4ª Vara do Júri
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:33 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168276-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: Maria Mariny Teles Sales
ADVOGADO : 31409/CE - Fernando Henrique Almeida Miranda
REQUERIDO : José Airton e Vasconcelos
VARA: 28ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:34 horas
PROCESSO : 0168342-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francisca Ivanir Freitas
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
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: Sorteio - 09:34 horas

PROCESSO : 0168277-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: Antonio Cesar Ferreira de Oliveira
ADVOGADO : 31409/CE - Fernando Henrique Almeida Miranda
REQUERIDO : Adeilson Bezerra da Silva
VARA: 17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:37 horas
PROCESSO : 0168340-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Anna Elizabeth Esteves da Silva Carioca
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:37 horas
PROCESSO : 0168389-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Neusa Barros de Sousa
ADVOGADO : 38652/CE - Eduardo Augusto Ferreira Rocha Rebouças
REQUERIDO : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
VARA: 38ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:38 horas
PROCESSO : 0168341-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Claudia Margarete Correira Ataide
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:40 horas
PROCESSO : 0168390-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Stenio Augusto Ferreira de Matos
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:40 horas
PROCESSO : 0168391-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ednei Xavier da Silva
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:43 horas
PROCESSO : 0168345-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Izabel Cristina Lima de Amorim
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:43 horas
PROCESSO : 0168392-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Carlos Antonio da Silva Freitas
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:44 horas
PROCESSO : 0168393-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Mozart Lucas Evangelista Neto
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:45 horas
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PROCESSO : 0168344-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Marta Maria dos Santos
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:46 horas
PROCESSO : 0168394-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Antonia Vanusa Sousa Ferreira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:46 horas
PROCESSO : 0168395-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Silvanir Rodrigues de Sousa
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:47 horas
PROCESSO : 0168408-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Geiza Rebouças da Silva
ADVOGADO : 40279/CE - Geiza Rebouças da Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:48 horas
PROCESSO : 0168396-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francisca Valderlania Pinheiro de Castro Aristoteles
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:48 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170398-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 125-00098/2019 - 25º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
MINISTERIO PUBL
: Ministério Público do Estado do Ceará
VARA: 4ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:50 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168397-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Nila Maria Barros de Oliveira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:51 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170387-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 317-00079/2019 - Delegacia de Proteção ao Turista - Fortaleza
AUT PL
: P.C.E.C.
VARA: 3ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:51 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168409-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Arte Produção de Eventos Artísticos e Locações
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

110

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

ADVOGADO : 18889/CE - Bernardo Dall Mass Fernandes
REQUERIDO : Bradesco Seguros S.a
VARA: 28ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:52 horas
PROCESSO : 0168398-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Wladia Chaves de Sousa da Silva
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:52 horas
PROCESSO : 0168279-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Associação dos Condôminos do Condomínio Residencial Hebrom
ADVOGADO : 24839/CE - Davi Pinheiro Sampaio
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 34ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:52 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170408-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00110/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 8ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:53 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168399-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Mirian Araujo de Freitas
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:53 horas
PROCESSO : 0181315-86.2018.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
EXEQUENTE : P4 Participações e Investimentos Ltda
ADVOGADO : 13714/CE - Daniel Holanda Leite
EXECUTADA : Camille Rabelo Gondim
VARA: 33ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:53 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170410-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00093/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 10ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:54 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168400-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Aleckssevia de Oliveira Sampaio
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:55 horas
PROCESSO : 0168280-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE : Conceito Comércio Importação e Exportação de Produtos Decorativos Eireli
ADVOGADO : 299398/SP - Juliana Aparecida Rocha Requena
EXECUTADO : Nordeste Fixação e Luminárias Ltda Me
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:56 horas
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PROCESSO : 0168401-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Carlos Eduardo de Oliveira Melo
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:58 horas
PROCESSO : 0168346-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Izaila Ferreira Mendes Gomes
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:58 horas
PROCESSO : 0168412-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Mandado de Segurança
IMPETRANTE : Maria Eveline Saraiva Abreu
ADVOGADO : 18140/CE - Francisco Francimar Ferreira Sales Filho
IMPETRADO : Superitendente do Instituto de Previdencia do Município de Fortaleza
VARA: 12ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:59 horas
PROCESSO : 0168282-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Jose Edmar de Melo
ADVOGADO : 14260/CE - Jose Idemberg Nobre de Sena
REQUERIDO : Banco do Brasil S/A - Agência Aldeota
VARA: 25ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 09:59 horas
PROCESSO : 0168476-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Williany Pereira Alencar
ADVOGADO : 39799/CE - Anna Virginia Pereira Lemos de Freitas
REQUERIDO : Bv Financeira
VARA: 13ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:00 horas
PROCESSO : 0169199-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Processo de Apuração de Ato Infracional
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: A.C.S.S.
VARA: 2ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:01 horas
PROCESSO : 0168283-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Embargos à Execução
EMBARGANTE
: César Augustulo Costa de Oliveira
ADVOGADO : 40838/CE - Marcelo Sabino Carvalho
EMBARGADO : Sicredi Ceará Centro Norte
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 10:02 horas
PROCESSO : 0168479-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Monitória
REQUERENTE
: Posto Dangelis Ltda. Em Recuperação Judicial
ADVOGADO : 156397/SP - Marcia Regina Natrielli Cruz
REQUERIDO : Jose Jonathas Aguiar Barros
VARA: 26ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:02 horas
PROCESSO : 0168480-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Andre Luis Lourenço Conte
ADVOGADO : 41370/CE - Virginia Medeiros de Oliveira
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:04 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0169963-97.2019.8.06.0001
: Procedimento Comum
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AUTOR
: Francisco Benevinuto da Silva
ADVOGADO : 21249/CE - Marcia Karoline Moura dos Santos
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:04 horas
PROCESSO : 0037433-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00125948820178060137
JUÍZO DEPREC.
: 1a. Vara da Comarca de Pacatuba - Pacatuba-CE
REQUERENTE
: Randon Administradora de Consorcios Ltda
REQUERIDO : Mdmy Holding Patrimonial S/A
VARA: 33ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:04 horas
PROCESSO : 0168484-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Zulene Delfino da Silva
REQUERIDO : Crefisa Crédito Financiamento e Investimentos
VARA: 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:06 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170786-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 113-00592/2019 - 13º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Jose Wallison Firmino da Silva
AUTUADO
: Antonio Marcio Alves Bezerra
AUTUADO
: Wanderson Medeiros de Melo
AUTUADO
: Denilson Alves Pereira da Silva
AUTUADO
: Lucas Romero Rodrigues da Silva
AUTUADO
: Nilton Bruno Mariano Nunes
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:06 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168286-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: Espólio de Trajano Augusto de Almeida
ADVOGADO : 31409/CE - Fernando Henrique Almeida Miranda
REQUERIDO : Saulo Regis Bezerra Costa
VARA: 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:06 horas
PROCESSO : 0168492-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ana Paula da Silva Alves
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:08 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040894-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Provisória
I. P. : 104-00106/2016 - Fortaleza
MINISTERIO PUBL
: Ministério Público do Estado do Ceará
STCIADO
: Carlos Renan da Silva Souza
VARA: 1ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 10:08 horas
PROCESSO : 0170371-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Transferência entre estabelecimentos penais
REQUERENTE
: J.H.P.
ADVOGADO : 25614/CE - Seledon Dantas de Oliveira Junior
VARA: Corregedoria dos Presídios e Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:08 horas
CÍVEIS
PROCESSO

: 0168288-02.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Jose Edmar de Melo
ADVOGADO : 14260/CE - Jose Idemberg Nobre de Sena
REQUERIDO : BANCO MERCANTIL DO BRASIL
VARA: 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:09 horas
PROCESSO : 0168487-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria do Carmo Castro de Amorim
REQUERIDO : Crefisa Crédito Financiamento e Investimentos
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:10 horas
PROCESSO : 0168493-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Rinaldo Santos Cavalcante
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:11 horas
PROCESSO : 0169614-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Processo de Apuração de Ato Infracional
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: J.Y.E.B.
VARA: 2ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:12 horas
PROCESSO : 0168494-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francione da Silva Martins
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:12 horas
PROCESSO : 0124640-06.2018.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Jorge Luis Oliveira do Nascimento
ADVOGADO : 10918/CE - Marcus Danny Paz Braz
REQUERIDO : Banco Bradesco S.A
VARA: 19ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 10:12 horas
PROCESSO : 0168289-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Ronaldo Montenegro Tavares
ADVOGADO : 26406/CE - Pedro Eugenio Oliveira Coelho
REQUERIDO : Rock Construções Ltda.
VARA: 31ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:13 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170429-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
REQUERENTE
: D.A.I.D.
MINISTERIO PUBL
: M.P.E.C.
VARA: 14ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 10:13 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0140000-49.2016.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Magna Praia Hotel Ltda
ADVOGADO : 19162/CE - Anya Lima Penha de Brito
REQUERIDO : Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece
ADVOGADO : 14456/CE - Jose Alexandre Ximenes Aragao
VARA: 11ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:13 horas
PROCESSO

: 0168496-83.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria da Conceição Sales Barbosa
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:13 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0168049-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 122-00122/2019 - Caucaia
AUT PL
: P.C.E.C.
AUTUADO
: R.G.R.
ADVOGADO : 10379/CE - Gessiney Nobre da Fonseca
VARA: 6ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:13 horas
PROCESSO : 0170599-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Representação Criminal/Notícia de Crime
REQUERENTE
: Gina Mara Barros Tavares
ADVOGADO : 32509/CE - Leandro de Araújo Sampaio
MINISTERIO PUBL
: Ministério Público do Estado do Ceará
REQUERIDO : Leonardo Bessa da Silva
VARA: 4ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:14 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168413-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Ana Rebeca Rodrigues de Macedo
ADVOGADO : 25295/CE - Tiago Aquery Moraes de Aragao
REQUERIDO : Hapvida Assistência Médica Ltda
VARA: 10ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:14 horas
PROCESSO : 0168296-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Lenildes Soares Alencar
ADVOGADO : 6744/CE - Glauco Denis de Oliveira Bastos
REQUERIDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA: 22ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:17 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170409-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Representação Criminal/Notícia de Crime
REQUERENTE
: Jose Silva Lima
ADVOGADO : 36260/CE - Jose Silva Lima
REQUERIDO : Carlo Ewandro Naegele Moreira
VARA: 15ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:17 horas
PROCESSO : 0156034-41.2012.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 3080030/2012 - Fortaleza
INDICIADO
: A apurar
VARA: 10ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 10:17 horas
PROCESSO : 0170435-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00090/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:18 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168500-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Mandado de Segurança
IMPETRANTE : Jp Comércio de Combustível e Lubrificante Ltda
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ADVOGADO : 16012/CE - Bruno Romero Pedrosa Monteiro
IMPETRADO : Supervisor de Célula do Núcleo de Execução do Comércio Exterior e Substituição Tributária ¿ Nesut da
Sefaz/ce
VARA: 5ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:18 horas
PROCESSO : 0166950-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: R.S.L.
ADVOGADO : 22453/CE - Milena Menezes Vidal
VARA: 1ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:19 horas
PROCESSO : 0486139-59.2011.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Bv Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 14694/CE - Teresa Cristina Pitta Pinheiro Fabrício
REQUERIDO : Daniela Lima de Sousa
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:20 horas
PROCESSO : 0168297-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: Orlando Jorge Cavalcante
ADVOGADO : 31409/CE - Fernando Henrique Almeida Miranda
REQUERIDO : Joao Paulo Vieira Carlos Martins
VARA: 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:20 horas
PROCESSO : 0168506-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Luiz Newton Nascimento Bezerra
ADVOGADO : 23787/CE - Carolina Freitas Moreira
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
VARA: 12ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:20 horas
PROCESSO : 0906648-09.2012.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Banco Honda S/A
REQUERIDO : Maria do Socorro Pinheiro Galvao
VARA: 6ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:21 horas
PROCESSO : 0086114-53.2007.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: BV Financeira S/A - Credito Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 14694/CE - Teresa Cristina Pitta Pinheiro Fabrício
REQUERIDO : Samuel Martins Ferreira
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:22 horas
PROCESSO : 0168301-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: Noé Tadeu Correa Velloso
ADVOGADO : 31409/CE - Fernando Henrique Almeida Miranda
REQUERIDO : Severino Ramos Neto
VARA: 11ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:23 horas
PROCESSO : 0168302-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Amaro Carneiro
ADVOGADO : 14260/CE - Jose Idemberg Nobre de Sena
REQUERIDO : Banco Bradesco S/A (Agencia 0682)
VARA: 23ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:25 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170424-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00106/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
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VARA: 6ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:25 horas
PROCESSO : 0170419-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00117/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 13ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:26 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168303-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: José Ribamar Ribeiro Sampaio
ADVOGADO : 21009/CE - Tiago Aguiar Abreu Portela Barroso
REQUERIDO : ISSEC - Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará.
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:28 horas
PROCESSO : 0037434-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00050176820178190211
JUÍZO DEPREC.
: Cartorio da 1ª Vara Civel - Rio De Janeiro-RJ
EXEQUENTE : Bsm Engenharia S/A
EXECUTADO : TWR EQUIPAMWNTOA E SERVIÇOS LTDA-EPP
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:30 horas
PROCESSO : 0168414-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Angela Monteiro Souza
ADVOGADO : 42147/CE - Wanderson Monteiro Souza
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:31 horas
PROCESSO : 0168307-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: A.S.S.M.
VARA: 36ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:31 horas
PROCESSO : 0169615-79.2019.8.06.0001
CLASSE
: Processo de Apuração de Ato Infracional
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: M.V.D.S.
VARA: 1ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:32 horas
PROCESSO : 0169855-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Francisca Pereira da Silva
REQUERIDO : Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Medica Ltda
VARA: 26ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:33 horas
PROCESSO : 0168416-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Monitória
REQUERENTE
: Alessandro Invernizzi
ADVOGADO : 35973/CE - Djoni de Araujo Neves Filho
REQUERIDO : Jose Rosemberg Feitosa Pires
VARA: 25ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:38 horas
PROCESSO : 0168308-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Gustavo Silva Nobre
ADVOGADO : 23110/CE - Leonardo Feitosa Arrais Minete
REQUERIDO : Ford Motor Company Brasil Ltda
VARA: 29ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:41 horas
PROCESSO

: 0037435-02.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 01103657720148200106
JUÍZO DEPREC.
: 1a. Vara de Familia da Comarca de Mossoró - Mossoro-RN
EXEQUENTE : Andrea Sátiro Bezerra
EXECUTADO : Rafael Garcia de Souza
VARA: 18ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:41 horas
PROCESSO : 0169085-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Processo de Apuração de Ato Infracional
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: E.I.B.D.
VARA: 2ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:42 horas
PROCESSO : 0168311-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Casa da Locação, Máquinas e Equipamentos Ltda-me
ADVOGADO : 13125/CE - Clailson Cardoso Ribeiro
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 8ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:44 horas
PROCESSO : 0037436-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00241542420168060117
JUÍZO DEPREC.
: 1 vara de familia e Sucessões da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Ariane Silva de Sousa
VARA: 16ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:47 horas
PROCESSO : 0168507-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ana Célia Lima da Silva
ADVOGADO : 34625/CE - Roberto Rebouças de Sousa
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:48 horas
PROCESSO : 0168316-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo
REQUERENTE
: Rachel Lilienfeld Aragão
ADVOGADO : 23852/CE - Rafael Studart Sindeaux
REQUERIDA : Soraya da Costa Pereira
VARA: 27ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:48 horas
PROCESSO : 0170183-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Processo de Apuração de Ato Infracional
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: J.B.S.
VARA: 1ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:49 horas
PROCESSO : 0168419-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Margarida Rodrigues Bezerra
REQUERIDO : Jpe Turismo Ltda - Ennio Sales Moreira - Me
VARA: 37ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:51 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170761-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 113-00589/2019 - 13º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Fabiano Denys de Oliveira
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:52 horas
CÍVEIS
PROCESSO

: 0168421-44.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Pablo Jorge Aguiar do Rego
ADVOGADO : 31293/CE - Pablo Jorge Aguiar do Rego
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:52 horas
PROCESSO : 0168317-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Lenira da Costa de Aguiar
ADVOGADO : 32388/CE - Jessica Aguiar Melo
REQUERIDO : Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-CE
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:53 horas
PROCESSO : 0168508-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Terezinha Lopes de Moraes
ADVOGADO : 18804/CE - Cláutenis Pereira do Carmo
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:53 horas
PROCESSO : 0168422-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Beanízio de Souza Sá
ADVOGADO : 42147/CE - Wanderson Monteiro Souza
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:54 horas
PROCESSO : 0168423-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Claudio Rogerio Carneiro Pimentel
ADVOGADO : 30745/CE - Alessandra Christina de Farias Leite
REQUERIDO : Manoel Lopes Neto
VARA: 27ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:55 horas
PROCESSO : 0168424-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Monitória
REQUERENTE
: Valmir de Castro Pereira
ADVOGADO : 24822/CE - Emilio Amaral Pimentel
REQUERIDO : José Aécio Almeida Gonçalves
VARA: 19ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:57 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170726-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 026-00466/2019 - Delegacia Geral da Polícia Civil - Assessoria Técnica - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Alan Alexandre Barbosa
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:57 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168425-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Antônio Moizes de Melo
ADVOGADO : 26097/CE - George Piauilino Pessoa
REQUERIDO : Md Ce Theberge Construçoes Spe Ltda
VARA: 3ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:58 horas
CRIMINAIS
PROCESSO
CLASSE
A. P. F.
AUT PL
AUTUADO

: 0170776-27.2019.8.06.0001
: Auto de Prisão em Flagrante
: 1340000648/2019 - 34º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
: Policia Civil do Estado do Ceará
: Bruno Jorge de Castro
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VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:58 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168426-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Aparecida das Chagas
ADVOGADO : 41802/CE - Francisco das Chagas Pereira Souza
VARA: 4ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 10:59 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040901-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
I. P. : 107-00550/2013 - Fortaleza
AUTOR
: Ministério Público do Estado do Ceará
RÉU : Francisco Rodrigo Ferreira Monteiro
VARA: Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 11:00 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0043324-78.2012.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: BANCO HONDA S/A
ADVOGADO : 20837/CE - Aldenira Gomes Diniz
REQUERIDO : ANTONIO CASSIMIRO DE ALBUQUERQUE
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:00 horas
PROCESSO : 0168427-51.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Elton Souza da Costa
ADVOGADO : 26097/CE - George Piauilino Pessoa
REQUERIDO : Forte Iracema Incorporações Ltda
VARA: 15ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:00 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170784-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 109-00348/2019 - 9º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Andre Ribeiro do Carmo
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:01 horas
PROCESSO : 0170758-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 111-00406/2019 - 11º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Francisco Edson Silva de Sousa
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:02 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0197207-11.2013.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: ATHALYTO PEIXOTO DIOGENES
ADVOGADO : 19230/CE - Tiberio Almeida Peres
REQUERIDO : BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
ADVOGADO : 14474/CE - Jose Nilson Farias Sousa Junior
VARA: 3ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 11:03 horas
CRIMINAIS
PROCESSO
CLASSE
A. P. F.

: 0170781-49.2019.8.06.0001
: Auto de Prisão em Flagrante
: 132-509/2019 - 32º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
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AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: João Carlos Arnold Martins
AUTUADO
: Jefferson Henrique do Nascimento Silva
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:05 horas
PROCESSO : 0170763-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 113-00590/2019 - 13º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Daniel Queiroz da Silva
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:06 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170362-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Petição
REQUERENTE
: Safira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
ADVOGADO : 30650/SP - Cleuza Anna Cobein
REQUERIDO : Rapido Morada Nova Tranporte e Turismo Ltda
VARA: 16ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:07 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170765-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 113-00591/2019 - 13º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADA
: Francisca Regina dos Santos Pereira
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:07 horas
PROCESSO : 0170732-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 110-00531/2019 - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Jose Luiz Silva
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:11 horas
PROCESSO : 0170780-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 132-00507/2019 - 32º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Fábio Moreira de Sousa
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:18 horas
PROCESSO : 0170507-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 320-00219/2019 - delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: Vara de Crimes Contra a Ordem Tributária da Comarca de Fortaleza
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:19 horas
PROCESSO : 0170788-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 102-00561/2019 - São Paulo
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Bruce Pigliapoco
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:23 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168430-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Gilson de Sousa Oliveira Filho
ADVOGADO : 35941/CE - Marcelo Marino do Amarante
REQUERIDO : Instituto de Previdência do Município ¿ Ipm
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:23 horas
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PROCESSO : 0168432-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Caroline Mota Macedo Diniz
ADVOGADO : 12417/CE - Francisco Jose Alves Teles
REQUERIDO : Safira Construções Spe Ltda
VARA: 21ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:30 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170731-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 111-00405/2019 - 11º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Antonio Fabio Moura Lima
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:31 horas
PROCESSO : 0170779-79.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 134006492019 - 34º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Bernardo Jamison Gomes dos Santos
VARA: 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:31 horas
PROCESSO : 0170426-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 125-00088/2019 - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 5ª Vara do Júri
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:32 horas
PROCESSO : 0170673-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 130-00443/2019 - 30º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Francisco Alves de Araujo
VARA: 6ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:34 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170772-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Zelia Viana Lopes Marinho
ADVOGADO : 35223/CE - Lucimeire Marinho Gomes
REQUERIDO : Instituto Dr. José Frota - IJF
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:36 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040903-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
I. P. : 107-00550/2013 - Fortaleza
AUTOR
: Ministério Público do Estado do Ceará
RÉU : Diego da Costa
VARA: 1ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:38 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170050-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Lourenço da Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:38 horas
PROCESSO : 0168318-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Marcos Cesar da Mata Viana
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ADVOGADO : 32388/CE - Jessica Aguiar Melo
REQUERIDO : Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-CE
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:52 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170553-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 125-00114/2019 - 25º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADO
: Elbert Allan Barreto dos Santos
VARA: 5ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:53 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170724-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: P.G.M.R.F.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:54 horas
PROCESSO : 0040435-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Infracional
ORIGEM
: 00065787520198060064
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da Vara Única da Infância e da Juventude da Comarca de Caucaia/CE - CaucaiaCE
J DEPCTE
: J.D.V.U.I.J.C.C.C.
ADOLESCENTE
: F.J.G.R.
VARA: 1ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 11:56 horas
PROCESSO : 0520708-86.2011.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Jose Alexandre Araujo
ADVOGADO : 24368/CE - Thiago Guedes Alexandre
REQUERIDO : Banco Itaucard S.a.
ADVOGADO : 17314/CE - Wilson Sales Belchior
VARA: 27ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 11:57 horas
PROCESSO : 0168319-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Ação Civil Pública
AUTOR
: Associação para Consumidores do Estado do Ceará - Acece
ADVOGADO : 27985/CE - Rafael Mota Reis
RÉU : DROPBOX INC
VARA: 26ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:01 horas
PROCESSO : 0037437-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 08017027820198100049
JUÍZO DEPREC.
: 3ª Vara de Paço do Lumiar-MA - Paço Do Lumiar-MA
REQUERENTE
: Waldemar Freire Miranda
REQUERIDA : ALDINEIVA SOEIRO MIRANDA
VARA: 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:01 horas
PROCESSO : 0040436-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: R.B.O.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:02 horas
PROCESSO : 0168509-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Antonio Gonçalves Silva Neto
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 3ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:02 horas
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PROCESSO : 0168323-59.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: Francisco Mario Leite
ADVOGADO : 33269/CE - Wilis Aderaldo Mendonca
REQUERIDA : Maria Lúcia Pereira da Silva
VARA: 23ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:04 horas
PROCESSO : 0040437-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: A.V.F.R.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:07 horas
PROCESSO : 0168511-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ana Júlia de Paula Faustino
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:08 horas
PROCESSO : 0037438-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 10022497020178260337
JUÍZO DEPREC.
: 2ª Vara da Comarca de Mairinque - Mairinque-SP
REQUERENTE
: A.P.S.
REQUERIDO : J.A.T.
VARA: 8ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:08 horas
PROCESSO : 0170795-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: C.S.S.
REQUERIDO : F.C.A.
ALIMENTANDO
: T.M.S.A.
VARA: 2ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:08 horas
PROCESSO : 0168510-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Cladiana Mesquita Braga
ADVOGADO : 34625/CE - Roberto Rebouças de Sousa
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:10 horas
PROCESSO : 0169170-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Paula da Costa Ribeiro
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:10 horas
PROCESSO : 0040438-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: P.M.R.M.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:11 horas
PROCESSO : 0168514-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Renata Cristina Farias de Souza
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:12 horas
PROCESSO : 0170846-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: N.V.C.
REQUERIDO : M.M.S.
VARA: 5ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:12 horas
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PROCESSO : 0170829-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Litigioso
REQUERENTE
: S.M.S.S.R.
REQUERIDO : C.A.R.N.
VARA: 11ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:13 horas
PROCESSO : 0168515-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Rosana Sales Castro
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:13 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170863-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 130-00331/2019 - 35º Distrito Policial - Fortaleza-CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:13 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170872-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: F.X.G.S.
ADVOGADO : 22389/CE - Ana Maria Tauchmann Rocha Moura
REQUERIDA : L.I.G.S.
VARA: 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:13 horas
PROCESSO : 0170789-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Homologação de Transação Extrajudicial
REQUERENTE
: E.P.L.
VARA: 11ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:14 horas
PROCESSO : 0168516-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Altamir do Nascimento Gomes
ADVOGADO : 34625/CE - Roberto Rebouças de Sousa
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:14 horas
PROCESSO : 0170821-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Alimentos
EXEQUENTE : B.F.A.
ADVOGADO : 37410/CE - Ricardo Saldanha de Lima
VARA: 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:14 horas
PROCESSO : 0040439-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: M.F.A.O.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:15 horas
PROCESSO : 0170841-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: R.M.C.S.R.R.L.C.S.
REQUERIDO : R.S.S.
VARA: 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:17 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
REQUERENTE
ADVOGADO :
REQUERIDO :

0170853-36.2019.8.06.0001
Procedimento Comum
: José Vitor dos Santos Paiva
23562/CE - Sara Campelo Sombra
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
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VARA: 30ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:18 horas
PROCESSO : 0168518-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: José Raimundo da Silva dos Santos
REQUERIDO : Crefisa Crédito Financiamento e Investimentos
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:18 horas
PROCESSO : 0170855-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Thais Cavalcante dos Santos
ADVOGADO : 39218/CE - Magda Rayanne Silva do Nascimento
REQUERIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:19 horas
PROCESSO : 0040440-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: C.V.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:19 horas
PROCESSO : 0170856-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Curatela
REQUERENTE
: W.M.B.O.
ADVOGADO : 28218/CE - Rosilene Lopes Trigueiro
REQUERIDA : Z.M.L.B.
VARA: 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:20 horas
PROCESSO : 0170857-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Banco J Safra S/a,
ADVOGADO : 23747A/CE - ANTONIO BRAZ DA SILVA
REQUERIDO : Rosemberg Viana Costa
VARA: 7ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:20 horas
PROCESSO : 0170844-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento
REQUERENTE
: Maria Patricia da Silva
ADVOGADO : 32299/CE - Carlos Augusto de Oliveira Santiago Junior
REQUERIDO : Sandro Angeli
VARA: 1ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:21 horas
PROCESSO : 0170814-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: A.L.P.
REQUERIDA : A.L.V.P.M.R.S.G.S.A.M.V.S.
VARA: 18ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:21 horas
PROCESSO : 0037511-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00003827120188060146
JUÍZO DEPREC.
: Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pindoretama - Pindoretama-CE
REQUERENTE
: Ministério Público do Estado do Ceará
VARA: 38ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:22 horas
PROCESSO : 0170825-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Apreensão em Flagrante
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: F.A.M.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:22 horas
PROCESSO : 0040441-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: D.K.A.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
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: Sorteio - 12:23 horas

PROCESSO : 0170838-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Djaci Amaral Mariano
ADVOGADO : 23562/CE - Sara Campelo Sombra
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
VARA: 12ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:23 horas
PROCESSO : 0170791-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: M.N.F.H.
REQUERIDO : A.A.H.V.
ALIMENTANDO
: M.L.N.H.
VARA: 2ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:24 horas
PROCESSO : 0037439-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 06202124120198040001
JUÍZO DEPREC.
: 4a. Vara de Familia e Sucessões da Comarca de Manaus - Manaus-AM
REQUERENTE
: Hedinaldo Parente do Nascimento
REQUERIDO : Fatima Duarte Oliveira
VARA: 12ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:24 horas
PROCESSO : 0170782-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: E.R.C.G.O.
ADVOGADO : 4182/CE - Zulmira Costa Goes de Oliveira
REQUERIDA : P.L.M.
VARA: 5ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:26 horas
PROCESSO : 0168324-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Elisabet Cariolano Nascimento
ADVOGADO : 31924/CE - Emelline Coriolano Barros
REQUERIDO : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:26 horas
PROCESSO : 0169597-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Aristéa Rocha
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:27 horas
PROCESSO : 0170774-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Litigioso
REQUERENTE
: M.A.S.
ADVOGADO : 25232/CE - Leonardo Souza de Freitas
REQUERIDA : A.M.S.S.
VARA: 18ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:27 horas
PROCESSO : 0170799-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: G.M.S.
REQUERIDO : I.S.L.
ALIMENTANDO
: D.S.L.
VARA: 11ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:28 horas
PROCESSO : 0040442-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: M.L.S.N.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:29 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0170883-71.2019.8.06.0001
: Curatela
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REQUERENTE
: J.H.B.
ADVOGADO : 34169/CE - Diego Victor Lemos Nery
REQUERIDO : A.J.H.B.
VARA: 5ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:30 horas
PROCESSO : 0037525-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00071081720198060117
JUÍZO DEPREC.
: 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Yuri Jaison Natalense Melo
REQUERIDO : José Arthur Ferreira Melo
VARA: 5ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:30 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170862-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 130-00260/2019 - 35º Distrito Policial - Fortaleza-CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:31 horas
PROCESSO : 0170865-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 135-00060/2019 - 35º Distrito Policial - Fortaleza-CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:31 horas
PROCESSO : 0170867-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 130-00299/2019 - 35º Distrito Policial - Fortaleza-CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:31 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170797-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: J.N.L.
ALIMENTANDO
: A.R.S.N.
VARA: 13ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:33 horas
PROCESSO : 0170898-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Antonio de Braga Lima
ADVOGADO : 23562/CE - Sara Campelo Sombra
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
VARA: 14ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:33 horas
PROCESSO : 0040443-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: D.C.F.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:34 horas
PROCESSO : 0168438-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Carlos Alberto Nascimeto Pacheco
ADVOGADO : 34435/CE - Valeria Santos Bezerra
REQUERIDO : Montenegro Administração e Vendas de Imóveis Ltda
VARA: 36ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:34 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
REQUERENTE
ADVOGADO :
REQUERIDO :

0168532-28.2019.8.06.0001
Procedimento do Juizado Especial Cível
: Idanila Ferreira Mendes
15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
Município de Fortaleza
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VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:34 horas
PROCESSO : 0170861-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Apreensão em Flagrante
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: F.E.L.A.F.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:34 horas
PROCESSO : 0121251-62.2008.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Jose Bezerra Maia
ADVOGADO : Maria do Socorro Silveira Ribeiro
REQUERIDO : Banco Bradesco
ADVOGADO : 19864A/CE - Henrique de Paula Machado
VARA: 32ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:35 horas
PROCESSO : 0170790-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Separação Litigiosa
REQUERENTE
: R.N.R.L.
ADVOGADO : 42059CE - Rafael Ferreira Lima
REQUERIDA : A.E.S.S.
VARA: 12ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:36 horas
PROCESSO : 0037440-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00098150720118060062
JUÍZO DEPREC.
: 2ª Vara da Comarca de Cascavel/CE - Cascavel-CE
REQUERENTE
: Cassia Costa Alves
REQUERIDO : Edeneudo Martins Alves
VARA: 7ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:36 horas
PROCESSO : 0168520-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Rosa Maria Sousa Lima
ADVOGADO : 34625/CE - Roberto Rebouças de Sousa
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:36 horas
PROCESSO : 0170868-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: L.E.S.A.
ADVOGADO : 16203/CE - George de Castro Junior
REQUERIDO : P.P.A.S.
VARA: 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:36 horas
PROCESSO : 0168455-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Emanuel Tomé Dias
ADVOGADO : 36227/SC - Cássia Boeira Peters Lauritzen
REQUERIDO : Instituto Nacional do Seguro Social ¿ Inss
VARA: 35ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:37 horas
PROCESSO : 0040444-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: E.M.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:37 horas
PROCESSO : 0170899-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE : Condominio Edificio Jaqueline
ADVOGADO : 32329/CE - Antonio Luiz de Hollanda Rocha
EXECUTADA : Engraça Soares Gomes da Silva
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:38 horas
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PROCESSO : 0170888-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inventário
REQUERENTE
: Maria Tereaza Sampaio Siqueira
ADVOGADO : 9107/CE - Marcelo Sampaio Siqueira
VARA: 1ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:38 horas
PROCESSO : 0170823-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Embargos à Execução Fiscal
EMBARGANTE
: Banco Bradesco S.A
ADVOGADO : 23255/PE - Antônio de Moraes Dourado Neto
EMBARGADO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:39 horas
PROCESSO : 0170882-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Jose Amauri Nojosa de Freitas
ADVOGADO : 23562/CE - Sara Campelo Sombra
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
VARA: 30ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:39 horas
PROCESSO : 0037526-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00269569220168060117
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 2ª Vara de Familia e Sucessões da Comarca de Maracanaú/CE - MaracanauCE
REQUERENTE
: MARIA LUIZA MARQUES FERREIRA PINHEIRO
REQUERIDO : Marcus Antônio Ferreira Pinheiro
VARA: 4ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:40 horas
PROCESSO : 0170729-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Boletim de Ocorrência Circunstanciada
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: J.D.S.P.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:40 horas
PROCESSO : 0040445-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: L.F.S.E.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:40 horas
PROCESSO : 0168459-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Sergio Luiz Vieira de Oliveira
VARA: 38ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:42 horas
PROCESSO : 0168521-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria José Carvalho da Silva
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:42 horas
PROCESSO : 0170900-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Consensual
REQUERENTE
: S.L.J.
ADVOGADO : 18141/CE - Georgia Campos Teles da Silva
REQUERIDO : D.S.C.
VARA: 7ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:43 horas
PROCESSO : 0170839-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Consensual
REQUERENTE
: F.E.C.S.
REQUERIDA : A.S.B.
VARA: 8ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:43 horas
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PROCESSO : 0040446-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: P.A.T.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:43 horas
PROCESSO : 0170832-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Litigioso
REQUERENTE
: C.G.S.
REQUERIDA : V.P.M.
VARA: 15ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:44 horas
PROCESSO : 0170835-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
MENOR
: J.N.D.A.J.W.D.A.
REQUERIDO : J.F.A.
VARA: 8ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:44 horas
PROCESSO : 0170806-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.a.
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQUERIDO : Sadir Francisco Volney de Carvalho
VARA: 32ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:45 horas
PROCESSO : 0170809-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Mapfre Seguros Gerais S.a.
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQUERIDO : Francisco Bleno Mouta Junior
VARA: 8ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:45 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170420-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 317-00078/2019 - Delegacia de Proteção ao Turista - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:45 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170804-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.a.
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQUERIDO : Joseline Paz da Silva
VARA: 16ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:45 horas
PROCESSO : 0170783-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: G.M.S.S.
ADOLESCENTE
: V.S.A.N.
ADOLESCENTE
: L.A.N.
ADOLESCENTE
: E.S.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:46 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170455-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 111-00353/2018 - 11º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 7ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:46 horas
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CÍVEIS
PROCESSO : 0168522-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Josinelma Martins
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:46 horas
PROCESSO : 0170800-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: V.M.S.
REQUERIDO : A.R.S.S.
VARA: 2ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:46 horas
PROCESSO : 0168466-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Tadeu Leandro de Mendonça
REQUERIDO : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
VARA: 18ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:47 horas
PROCESSO : 0040447-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: C.A.F.A.F.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:47 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170444-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 125-00086/2019 - 25º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
INVESTIGADA : Antonia Gerliane da Silva Alves
VARA: 5ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:47 horas
PROCESSO : 0170492-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00088/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:48 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168533-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento
REQUERENTE
: W&l Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
ADVOGADO : 17856/CE - Claudia Gurgel do Amaral Mota
REQUERIDO : Pense- Instituto de Educação e Cultura Ltda
VARA: 31ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:48 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170500-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 111-00307/2019 - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 4ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:49 horas
CÍVEIS
PROCESSO :
CLASSE
:
REQUERENTE
ADVOGADO :
REQUERIDA :

0170897-55.2019.8.06.0001
Procedimento Comum
: M.G.N.S.
40115/CE - Samara Costa Viana Alcoforado de Figueiredo
J.S.B.
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VARA: 17ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:50 horas
PROCESSO : 0170896-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Consensual
REQUERENTE
: M.N.L.S.B.
ADVOGADO : 40115/CE - Samara Costa Viana Alcoforado de Figueiredo
VARA: 1ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:50 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170503-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00053/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:50 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170894-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: F.C.T.N.
ADVOGADO : 35803/CE - João Paulo Rocha Coelho
VARA: 8ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:51 horas
PROCESSO : 0170892-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inventário
REQUERENTE
: Henrique Sergio Beltrao de Castro
ADVOGADO : 22949/CE - Ingrid Silva Basilio
INVDO
: Jose Franacio de Castro
VARA: 4ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 12:52 horas
PROCESSO : 0170893-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Interdição
INTERTE
: P.H.A.L.
ADVOGADO : 25518/CE - Ana Paula Almeida Leite
CURATELADO : P.L.A.N.
VARA: 12ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:52 horas
PROCESSO : 0037441-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00407768420188060158
JUÍZO DEPREC.
: 2a. Vara da Comarca de Russas - Russas-CE
REQUERENTE
: Maria Eduarda Estevao Mesquita
REQUERIDO : Cleber Mesquita da Silva
VARA: 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:54 horas
PROCESSO : 0168525-36.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Antonia Valdecilia Fernandes Dias
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
VARA: 12ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:56 horas
PROCESSO : 0168526-21.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: José Hélio Gomes Maciel
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:57 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170517-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 317-00097/2019 - Delegacia de Proteção ao Turista - Fortaleza
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AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:58 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168527-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Joao Dautemar da Silva
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:59 horas
PROCESSO : 0168534-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
REQUERENTE
: Tectus S/A Administração Imobiliária
ADVOGADO : 4203/CE - Clovis Ricardo Caldas da Silveira Mapurunga
REQUERIDO : Antônio Francisco Arruda Silva
VARA: 23ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 12:59 horas
PROCESSO : 0168528-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: José Newton de Araújo
REQUERIDO : Crefisa Crédito Financiamento e Investimentos
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:02 horas
PROCESSO : 0168535-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Evanice Maria de Castro
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:03 horas
PROCESSO : 0168529-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Charles Robson Matias Nascimento
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
VARA: 17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:04 horas
PROCESSO : 0168530-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Abnoan Boa Freitas
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:11 horas
PROCESSO : 0168536-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Gustavo Guerra Paulino
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Tokio Marine Seguradora S/A
VARA: 30ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 13:11 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170121-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
QUERELANTE : Vivaldo Rodrigues Conceição
ADVOGADO : 393829SP - Melquizedeque Alexandre dos Santos
QUERELADO : Juliano Jeime
VARA: 16ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:15 horas
PROCESSO : 0170792-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 312-00167/2019 - Delegacia de Combate e Exploração da Criança e Adolescente - Fortaleza
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AUT PL
: P.C.E.C.
VARA: 12ª Vara Criminal
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:18 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168538-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Vanuza da Silva Barros
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:19 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170522-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 105-00070/2019 - 5º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
INVESTIGADO : Edvando Feitosa Gomes
VARA: 8ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:20 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0039699-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: C.A.M.A.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:21 horas
PROCESSO : 0170615-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Ana Cleide Lopes Maciel
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:24 horas
PROCESSO : 0168547-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança
REQUERENTE
: Tectus S/A Administração Imobiliária
ADVOGADO : 4203/CE - Clovis Ricardo Caldas da Silveira Mapurunga
REQUERIDO : Herminio Gomes de Lucena
VARA: 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:25 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170902-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 301-00044/2019 - Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:25 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168470-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Monitória
REQUERENTE
: Lucio Flavio de Sousa Barroso
ADVOGADO : 35973/CE - Djoni de Araujo Neves Filho
REQUERIDO : Md Ce Theberge Construçoes Spe Ltda
VARA: 37ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:26 horas
PROCESSO : 0168549-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Anibal Matias Lourenço Junior
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:27 horas
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PROCESSO : 0170618-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria de Lourdes Rodrigues da Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:27 horas
PROCESSO : 0168539-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Jose Artur Costa D’almeida
ADVOGADO : 23495/CE - Marcio Rafael Gazzineo
REQUERIDO : Instituto de Previdência do Município (IPM)
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:27 horas
PROCESSO : 0170685-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Thiago Sales Maciel
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:29 horas
PROCESSO : 0170686-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Outros procedimentos de jurisdição voluntária
REQUERENTE
: Paulo Roberto Soares
VARA: 17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:30 horas
PROCESSO : 0039698-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: J.V.B.F.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:30 horas
PROCESSO : 0168550-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Marina Raquel Marques de Oliveira Moraes
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:31 horas
PROCESSO : 0168540-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Francisca Ivaneide Germano da Silva
REQUERIDO : Crefisa Crédito Financiamento e Investimentos
VARA: 8ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:32 horas
PROCESSO : 0168554-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Everton Rodrigues de Sousa
ADVOGADO : 23787/CE - Carolina Freitas Moreira
REQUERIDO : Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
VARA: 14ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:33 horas
PROCESSO : 0168561-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Antonio Elias do Espirito Santo Lima
REQUERIDO : Centro de Formação de Condutores Freitas Ltda ¿ Autoescola Freitas
VARA: 28ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:33 horas
PROCESSO : 0170694-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Francisco das Chagas Nunes Veras
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:35 horas
PROCESSO : 0168562-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Otacilio Alves da Silva
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ADVOGADO : 19295/CE - Abraao Lincoln Aprigio dos Santos
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:35 horas
PROCESSO : 0040924-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00097246220198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Cícero Vieira da Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:35 horas
PROCESSO : 0168544-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Elizabeth Nunes Cavalcante
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:36 horas
PROCESSO : 0168563-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Complexo Turístico Mandara - Gleba e - 04
ADVOGADO : 25274/CE - Wellington Luiz Sampaio de Holanda Filho
REQUERIDO : Ladislau Mazurkiewicz Cipriano Nogueira
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:38 horas
PROCESSO : 0168555-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Edinaldo Rodrigues Costa
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:38 horas
PROCESSO : 0168545-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Conceição Nogueira de Sousa
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:38 horas
PROCESSO : 0168565-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Cumprimento Provisório de Sentença
REQUERENTE
: Gerardo Sinclair Andrade Mendonça
ADVOGADO : 5439/CE - Antonio Luiz Paiva Viana
REQUERIDO : Carlos Silva Barboza
VARA: 19ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 13:39 horas
PROCESSO : 0164525-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Constram - Construções e Aluguel de Máquinas Ltda
ADVOGADO : 6778/CE - Paulo Roberto Uchoa do Amaral
REQUERIDO : Francisco Jose Oliveira da Silva Epp
VARA: 13ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:39 horas
PROCESSO : 0170691-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Antonia Ribeiro do Carmo
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:40 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
REQUERENTE
ADVOGADO :
REQUERIDO :

0168567-85.2019.8.06.0001
Procedimento do Juizado Especial Cível
: Maria de Fatima Pereira da Silva
15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
Municipio de Fortaleza
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VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:41 horas
PROCESSO : 0168568-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Hugo Simão Marques da Palma
ADVOGADO : 24978/CE - Talita Moura Barreto
REQUERIDO : C J Construção e Representação Ltda
VARA: 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:43 horas
PROCESSO : 0037527-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00097549720198060117
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 2ª Vara de Familia e Sucessões da Comarca de Maracanaú/CE - MaracanauCE
REQUERENTE
: Ruthibelly Alves Barbosa
REQUERIDO : Wagner Barbosa Barros
VARA: 1ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:43 horas
PROCESSO : 0168569-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Albuquerque Agropecuária Ltda - Me
ADVOGADO : 19808/CE - Jose Marden de Albuquerque Fontenele
REQUERIDO : Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza - AMC
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:44 horas
PROCESSO : 0168570-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria do Carmo Freitas Pereira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:46 horas
PROCESSO : 0168588-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Tereza Newmann de Melo Brasil Calvet
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:46 horas
PROCESSO : 0168571-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Francisca Teixeira
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:47 horas
PROCESSO : 0040925-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00096544520198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Marta Maria Feitosa da Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:48 horas
PROCESSO : 0168560-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Albuquerque Agropecuária Ltda - Me
ADVOGADO : 19808/CE - Jose Marden de Albuquerque Fontenele
REQUERIDO : Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza - AMC
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:48 horas
PROCESSO : 0040448-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: V.J.P.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
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: Sorteio - 13:48 horas

PROCESSO : 0170318-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Perolina Andrade Cavalcante
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:50 horas
PROCESSO : 0168590-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Albuquerque Agropecuária Ltda - Me
ADVOGADO : 19808/CE - Jose Marden de Albuquerque Fontenele
REQUERIDO : Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-CE
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:50 horas
PROCESSO : 0040449-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: M.V.S.R.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:51 horas
PROCESSO : 0168572-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Consuelo Sousa Rebouças
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:52 horas
PROCESSO : 0037528-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00192378820188060117
JUÍZO DEPREC.
: 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Georgia Rafaela de Lima e Costa Viana
REQUERIDO : JEAN WEYNE MENEZES VIANA
VARA: 10ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:52 horas
PROCESSO : 0168084-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Centro Integrado de Educação Profissional - Ciep
ADVOGADO : 41378-B/CE - Hellen Luiza Pinheiro Marques de Souza
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:52 horas
PROCESSO : 0168604-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francisco Cezar Viana de Souza
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:53 horas
PROCESSO : 0168573-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Complexo Turístico Mandara - Gleba e - 04
ADVOGADO : 25274/CE - Wellington Luiz Sampaio de Holanda Filho
REQUERIDA : Zélia Becco de Souza Filha
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:53 horas
PROCESSO : 0040450-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: M.S.F.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:54 horas
PROCESSO : 0168592-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Joel Vieira de Souza
ADVOGADO : 20723/CE - Aloisio Alberto de Sa Fernandes
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REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:54 horas
PROCESSO : 0168574-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francisca Kelcilene Nogueira Santana
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:55 horas
PROCESSO : 0168607-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Oms Industria e Comercio de Confeccoes Ltda
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:56 horas
PROCESSO : 0168579-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria das Dôres Bandeira Lopes
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:58 horas
PROCESSO : 0168595-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Nely Raquel Ferreira
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:58 horas
PROCESSO : 0040451-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: B.F.S.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 13:58 horas
PROCESSO : 0168581-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Angela Maria Girao Vieira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:00 horas
PROCESSO : 0099908-78.2006.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Banco Finasa S/A
ADVOGADO : 1870/CE - Maria Socorro Araujo Santiago
REQUERIDO : Francisco Normando Barbosa Lima
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:00 horas
PROCESSO : 0040452-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: I.M.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:02 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040889-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
AUTOR
: Justiça Pública
RÉU : Manoel Luciano Afonso
VARA: 1ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:03 horas
PROCESSO

: 0037353-68.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Ação Penal - Procedimento Ordinário
RÉ : Sergia Maria Mendonça Miranda
VARA: 15ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:03 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0040453-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: I.D.R.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:06 horas
PROCESSO : 0084896-53.2008.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Banco Finasa S/A
ADVOGADO : 15067/CE - Emanuelle Ferreira Gomes Silva Moura
REQUERIDO : Caetano Matos da Costa
ADVOGADO : 9544/CE - Gerlano Araujo Pereira da Costa
VARA: 6ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:06 horas
PROCESSO : 0149539-39.2016.8.06.0001
CLASSE
: Reintegração / Manutenção de Posse
REQUERENTE
: Ivanda da Silva Moreira
ADVOGADO : 20929/CE - Regis Coe Girao
REQUERIDO : Grinaldo Feliz Moreira
VARA: 39ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 14:07 horas
PROCESSO : 0106918-56.2018.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Danya Patrícia Teixeira Almeida
ADVOGADO : 21396/CE - Reginaldo Patricio de Sousa
REQUERIDO : Estado do Ceara
VARA: 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:08 horas
PROCESSO : 0040454-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: I.S.C.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:09 horas
PROCESSO : 0151157-82.2017.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Aldenora Braz Pinheiro Dantas
ADVOGADO : 13715/CE - Isabelle de Menezes Ferreira
REQUERIDO : ESTADO DO CEARÁ
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 14:09 horas
PROCESSO : 0009177-94.2010.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo
ADVOGADO : 23747/CE - Antonio Braz da Silva
REQUERIDO : Francisco Danusio Araujo
ADVOGADO : 12525/CE - Francisco Adriano Oliveira Pinto
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:10 horas
PROCESSO : 0055242-21.2008.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Omni S/A Credito Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 8927/SC - Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli
REQUERIDO : Ricardo Jose Correa Sousa
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:10 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
REQUERENTE
ADVOGADO :
REQUERIDO :

0168598-08.2019.8.06.0001
Procedimento Comum
: Janderson Rayslan Gomes Nobrega
23787/CE - Carolina Freitas Moreira
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
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VARA: 12ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:10 horas
PROCESSO : 0168609-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francisca Natalia Silva Sousa
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:10 horas
PROCESSO : 0006584-92.2010.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Almir Fernandes da Silva
REQUERIDO : Banco Bmg S/A
VARA: 6ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:12 horas
PROCESSO : 0019814-07.2010.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: OMINI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 33416/SC - Rodrigo Frassetto Goes
REQUERIDO : Almir Fernandes da Silva
VARA: 6ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:12 horas
PROCESSO : 0168611-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Francisca Natalia Silva Sousa
ADVOGADO : 28394/CE - Najma Maria Said Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:12 horas
PROCESSO : 0168343-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Valdira Rodrigues Magalhaes
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:12 horas
PROCESSO : 0094601-46.2006.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Banco Itau S.a.
ADVOGADO : 15067/CE - Emanuelle Ferreira Gomes Silva Moura
REQUERENTE
: Banco Itau S.a.
ADVOGADO : 206339/SP - Felipe Andres Acevedo Ibanez
REQUERIDO : Maria Liliane N Nascimento
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:12 horas
PROCESSO : 0040926-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00010579420198060050
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bela Cruz/CE - Bela Cruz-CE
REQUERENTE
: Ministério Público do Estado do Ceará
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:14 horas
PROCESSO : 0168612-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Banco Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 115665/SP - Marco Antonio Crespo Barbosa
REQUERIDO : Felipe Margos de Holanda
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:14 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
REQUERENTE
ADVOGADO :
REQUERIDO :

0168599-90.2019.8.06.0001
Procedimento do Juizado Especial Cível
: Maria Socorro Mesquita Cavalcante
28394/CE - Najma Maria Said Silva
Estado do Ceará
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VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:14 horas
PROCESSO : 0168351-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Cristiane Barbosa Alves
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:15 horas
PROCESSO : 0165021-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: M.A.S.A.
ADVOGADO : 37564/CE - Marcus Yuri Sousa Barbosa
CURATELADO : L.M.S.
VARA: 2ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:16 horas
PROCESSO : 0168813-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Mandado de Segurança
IMPETRANTE : Jp Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
ADVOGADO : 16012/CE - Bruno Romero Pedrosa Monteiro
IMPETRADO : Supervisor de Célula do Núcleo de Execução do Comércio Exterior e Substituição Tributária ¿ Nesut da
Sefaz/ce
VARA: 3ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:20 horas
PROCESSO : 0168600-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Regina Lúcia Braz Gregorio
REQUERIDA : Maria Ernestina Ferreira Gregorio
VARA: 22ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:20 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170654-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Petição
REQUERENTE
: Associação Brasileira dos Defensores dos Direitos e Bem Estar dos Animais
ADVOGADO : 38914/CE - Luciana Waleska Sousa Pereira
REQUERIDO : Amir João Muniz Siouf
VARA: 18ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:22 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168601-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Usucapião
REQUERENTE
: Francisca Liduina Pererira de Sousa
ADVOGADO : 18100/CE - Elizângela dos Santos Silva
VARA: 11ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:23 horas
PROCESSO : 0168349-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Margarida de Sousa Pereira
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:23 horas
PROCESSO : 0129005-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: M.M.F.S.
REQUERIDO : G.S.S.
ADVOGADO : 6088/CE - Antonio Brasileiro Pontes
VARA: 15ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:24 horas
PROCESSO : 0173800-97.2018.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Cícero Daniel Landim Pereira
ADVOGADO : 22570/CE - Carlos Filipe Cordeiro D’ávila
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REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 14:25 horas
PROCESSO : 0852642-81.2014.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 23649A/CE - Cristiane Belinati Garcia Lopes
REQUERIDA : REGINA LUCIA ALEXANDRE
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:26 horas
PROCESSO : 0168350-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria Conceição Silva Freire
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:26 horas
PROCESSO : 0168352-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Luiz Gonzaga Evangelista de Sousa
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:29 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040929-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00215851620178060117
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE - Maracanau-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE
VARA: 2ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:29 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168357-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
CONSGTE
: Alberto Lopes de Oliveira
ADVOGADO : 6877/CE - Gildasio Lopes Leal Filho
VARA: 11ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:30 horas
PROCESSO : 0037512-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00057217920168060146
JUÍZO DEPREC.
: Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Pindoretama-CE - Pindoretama-CE
EXEQUENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
EXECUTADO : Jack Schaumann Junior
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:31 horas
PROCESSO : 0040927-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Infância e Juventude
ORIGEM
: 00097141820198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: G.V.P.M.
REQUERIDO : E.C.
VARA: 3ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:31 horas
PROCESSO : 0168353-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Antonio Carlos Rocha Lima
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:33 horas
PROCESSO

: 0170928-75.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: Francisco Lindinberg Mendes de Santana
ADVOGADO : 15099/CE - Carlos Ility
VARA: 3ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:34 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170943-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 135-00065/2019 - 35º Distrito Policial - Fortaleza-CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
INDICIADO
: Andre Almeida Maciel
VARA: 2ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:34 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170909-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Arrolamento Comum
ARROLANTE : Francisca Lourdizete Castro Teles
ADVOGADO : 6466/CE - Tania Maria Carneiro Silva
ARROLADA
: Francisca Teles Praciano
VARA: 2ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:35 horas
PROCESSO : 0170908-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Outros procedimentos de jurisdição voluntária
REQUERENTE
: Nadir Ferreira Filho
ADVOGADO : 28669/CE - Gildo Leobino de Souza Junior
VARA: 1ª Vara de Registros Públicos
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:35 horas
PROCESSO : 0168582-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Albuquerque Agropecuária Ltda - Me
ADVOGADO : 19808/CE - Jose Marden de Albuquerque Fontenele
REQUERIDO : Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-CE
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:35 horas
PROCESSO : 0170905-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: L.F.N.M.
REQUERIDO : J.R.M.S.
VARA: 12ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:36 horas
PROCESSO : 0170938-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO : 12788/CE - Aline Rodrigues Linhares Gradvohl
EXECUTADO : Jose Anacilio de Lima
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:36 horas
PROCESSO : 0040184-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Medidas Sócio-Educativas
ADOLESCENTE
: J.K.L.L.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:37 horas
PROCESSO : 0170906-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: C.P.C.
REQUERIDO : C.O.C.
VARA: 13ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:37 horas
PROCESSO :
CLASSE
:
REQUERENTE
ADVOGADO :
REQUERIDO :

0168354-79.2019.8.06.0001
Procedimento do Juizado Especial Cível
: Paulo Roberto Alves de Melo
15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
Município de Fortaleza
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VARA: 1ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:37 horas
PROCESSO : 0170934-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: Maria das Graças Ferreira e Silva
ADVOGADO : 34014/CE - Manuela de Mesquita Duarte Queiroz
VARA: 4ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:37 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040930-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00011434920188060099
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE - Itaitinga-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE
VARA: Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:38 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170916-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Francisca Euda de Oliveira Passos
ADVOGADO : 28222/CE - Igo Maciel de Oliveira
REQUERIDO : Bv Financeira S/A
VARA: 16ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:38 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170919-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Pedido de Prisão Temporária
Outros
: 102-05130/2019 - 2º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
REQUERENTE
: P.C.E.C.
VARA: 4ª Vara do Júri
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:39 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0168355-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Edneusa Andrade de Sousa Araujo
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 11ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:40 horas
PROCESSO : 0028211-60.2007.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda
ADVOGADO : 16018/CE - Maria Lucilia Gomes
REQUERIDO : Wellington Lins de Albuquerque
ADVOGADO : 10857/CE - Domingos Savio Tavares Timbo
VARA: 25ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 14:40 horas
PROCESSO : 0037513-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00057217920168060146
JUÍZO DEPREC.
: Juiz de Direito Vara Única da Comarca de Pindoretama-CE - Pindoretama-CE
EXEQUENTE : Banco do Nordeste do Brasil
EXECUTADO : Maria Elatanir Canmary Shaumann
VARA: 6ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:40 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170946-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 130-00157/2019 - 35º Distrito Policial - Fortaleza-CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 13ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
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: Sorteio - 14:40 horas

CÍVEIS
PROCESSO : 0170922-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERIDO : Y.F.G.A.
VARA: 14ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:40 horas
PROCESSO : 0170944-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.a.
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQUERIDO : Andre Luis Sales Costa
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:41 horas
PROCESSO : 0170939-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.a.
ADVOGADO : 192649/SP - Roberta Beatriz do Nascimento
REQUERIDO : Alan de Castro Moraes
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:41 horas
PROCESSO : 0166969-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: K.S.A.
REQUERIDO : A.N.N.A.J.
ALIMENTANDA
: M.H.A.N.
VARA: 12ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:42 horas
PROCESSO : 0170148-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Luiz Girão Carneiro Neto
ADVOGADO : 19596/CE - Alfredo Leopoldo Furtado Pearce Filho
REQUERIDO : Unimed do Ceará - Federação das sociedades cooperativas Médicas do Estado do Ceará
VARA: 31ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:42 horas
PROCESSO : 0170157-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE : BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADO : 25254/BA - Gustavo Gerbasi Gomes Dias
EXECUTADO : D & S Tecnologia, Comércio e Serviços Ltda.
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:42 horas
PROCESSO : 0168583-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Cosme Beserra Costa Neto
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:42 horas
PROCESSO : 0040928-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00102000320198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Siméia de Oliveira Mendes
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:42 horas
PROCESSO : 0166587-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: F.J.G.M.
ADVOGADO : 6949/CE - Jose Dirkson de Figueiredo Xavier
VARA: 8ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:43 horas
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PROCESSO : 0164930-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: N.B.S.
REQUERIDO : F.J.S.C.
ALIMENTANDO
: J.G.B.C.
VARA: 1ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:43 horas
PROCESSO : 0193533-54.2015.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Banco do Brasil S.a.
ADVOGADO : 114904/SP - Nei Calderon
REQUERIDO : Raimundo Nonato Antunes
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:44 horas
PROCESSO : 0169470-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
EXEQUENTE : Tiara Kelly Gomes da Silva Bitencourt
ADVOGADO : 23872/CE - Tiara Kelly Gomes da Silva Bitencourt
EXECUTADO : Fernando Lima Gonçalves
VARA: 33ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:45 horas
PROCESSO : 0168356-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Bernadete da Silva Cassimiro
ADVOGADO : 15721/CE - Joao Vianey Nogueira Martins
REQUERIDO : Município de Fortaleza
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:45 horas
PROCESSO : 0168584-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 115665/SP - Marco Antonio Crespo Barbosa
REQUERIDO : Assis Ricardo Gama Moreira
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:45 horas
PROCESSO : 0712988-70.2000.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S.a
ADVOGADO : 10990-0/ES - Celson Marcon
REQUERIDO : Francisca Maciel da Rocha
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:45 horas
PROCESSO : 0631010-71.2000.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Finaustria Cia de Credito Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 19431/CE - CELSO MARCON
REQUERIDO : Agostinho Barbosa das Gracas
VARA: 6ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:46 horas
PROCESSO : 0061208-28.2009.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Banco Finasa Bmc S/A
ADVOGADO : 15067/CE - Emanuelle Ferreira Gomes Silva Moura
REQUERIDO : Jose Joaquim da Costa Filho
VARA: 2ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:46 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040931-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Provisória
AUTOR
: Justiça Pública
STCIADO
: Rodolfo Hericles Araujo da Silva
VARA: 2ª Vara de Execução Penal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 14:46 horas
CÍVEIS
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PROCESSO : 0015911-95.2009.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
REQUERENTE
: Embracon Administradora de Consorcio Ltda
ADVOGADO : 10917/CE - Manoel Luiz Alves
REQUERIDO : Jose Wagner Silva Lima
VARA: 9ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:47 horas
PROCESSO : 0523727-03.2011.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Condominio Edificio Ana Amelia Boulevard
ADVOGADO : 15186/CE - Regina Coeli Viana da Silva
VARA: 10ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:48 horas
PROCESSO : 0167079-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Processo de Apuração de Ato Infracional
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: M.R.C.B.
VARA: 4ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 14:51 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170675-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 303-01549/2019 - Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza - Fortaleza
AUT PL
: P.C.E.C.
AUTUADO
: R.P.P.
ADVOGADO : 23838/CE - Plinio Belchior Fernandes Magalhaes Filho
VARA: 12ª Vara Criminal
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 15:27 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170968-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Maria do Socorro de Medeiros Sousa de Assis
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 2ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:49 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040933-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00097789020198060064
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE - Caucaia-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia/CE
VARA: 3ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:50 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0040982-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00013563820188060137
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: FRANCISCO LOBO FILHO
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:50 horas
PROCESSO : 0170990-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Vicente Araújo de Freitas
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:51 horas
CRIMINAIS
PROCESSO

: 0040934-91.2019.8.06.0001
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

149

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00013926320198060099
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE - Itaitinga-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE
VARA: 3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:52 horas
PROCESSO : 0041016-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução da Pena
I. P. : 322-01458/2015 - Fortaleza
AUTOR
: Ministério Público do Estado do Ceará
RÉU : Weverton Washington Moura de Castro
VARA: Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas
DISTRIBUIÇÃO
: Encaminhamento - 17:54 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0170456-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Maria Luciene da Silva Lima
REQUERIDO : Municipio de Fortaleza
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:54 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0170964-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Pedido de Prisão Preventiva
I. P. : 102-00559/2019 - 15º Distrito Policial - Fortaleza/CE - Fortaleza
REQUERENTE
: P.C.E.C.
VARA: 2ª Vara do Júri
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:56 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0167779-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento do Juizado Especial Cível
REQUERENTE
: Ruth Almeida de Araujo
ADVOGADO : 12397/CE - Harley Ximenes dos Santos
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 6ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 17:56 horas
PROCESSO : 0169545-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Raimundo Rodrigues Santos
ADVOGADO : 23529/CE - Francisco Roberto de Sousa Junior
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:58 horas
PROCESSO : 0040983-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00096276220198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Raimundo Fernando Lima
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:59 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040936-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00271587920108060117
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE - Maracanau-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE
VARA: 18ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 17:59 horas
CÍVEIS
PROCESSO
CLASSE

: 0171099-32.2019.8.06.0001
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
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REQUERENTE
: E.C.F.N.
REQUERIDA : E.P.A.N.M.I.R.N.A.S.G.P.A.C.
VARA: 11ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 18:01 horas
PROCESSO : 0171097-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Embargos à Execução Fiscal
EMBARGANTE
: Banco Bradesco S.A
ADVOGADO : 23255/PE - Antônio de Moraes Dourado Neto
EMBARGADO : Município de Fortaleza
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 18:02 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040937-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00014012520198060099
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE - Itaitinga-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE
VARA: 1ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:02 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0408566-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : S A Holanda Representacoes Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:03 horas
PROCESSO : 0408567-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Adn Servicos de Solucoes Financeiras Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408568-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Imperio Corretora de Seguros Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408569-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Grafica Sergio Eireli Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0171042-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Arrolamento Comum
ARROLANTE : Maria Maura Bandeira Tavares
ADVOGADO : 14454/CE - Sebastiao Aguiar da Cruz
ARROLADA
: Terezinha Bandeira Tavares
VARA: 3ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408570-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M e Barros Lopes Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0171037-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Litigioso
REQUERENTE
: J.B.R.
REQUERIDA : M.S.L.R.
VARA: 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 18:04 horas
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PROCESSO : 0408571-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J Leonel Assessoria Empresarial Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408572-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Grafica Sergio Eireli Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408573-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Monteiro Simao Representacoes Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408574-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Grafica Sergio Eireli Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408575-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Calix Representacoes Ltda-me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408576-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rafael Alves Guilherme
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:04 horas
PROCESSO : 0408577-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Adventus Group e Consultores Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408578-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rafael Alves Guilherme
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408579-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Stl Informatica Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408580-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : S A Holanda Representacoes Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408581-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : Stl Informatica Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408582-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Stl Informatica Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408583-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Quality Contabilidade e Servicos Sc Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0170997-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
ADVOGADO : 12788/CE - Aline Rodrigues Linhares Gradvohl
EXECUTADA : Luana Meneses Sabóia
VARA: 20ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408584-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dtech Servicos de Informatica Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408585-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Antonio Waldir Honorato Vieira
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408586-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Leg Comercio e Servicos Em Automotivos Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:05 horas
PROCESSO : 0408587-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Colegio Nossa Senhora Virgem de Fatima Ltda - Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408588-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Francisca de Fatima Nobre da Silveira
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0171090-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: K.P.M.
ADVOGADO : 37578/CE - David de Paula Avelino Barreto
REQUERIDO : E.B.F.
VARA: 14ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 2ª Vara

: 0408589-07.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Barrio Consultoria e Treinamento Ltda
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 18:06 horas

PROCESSO : 0040975-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00059078720198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Teresinha Rodrigues de Oliveira
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408590-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Aston Representacoes e Distribuidora Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408591-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Luiz Pinheiro Melo Junior Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0171086-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Averiguação de Paternidade
REQUERENTE
: F.A.S.N.
ADVOGADO : 39222/CE - Antonio Adriano da Silva Costa
VARA: 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408592-59.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F de Assis de Souza Junior Representacoes
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408593-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : H e B Consultoria e Investigacao Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408594-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marcas Fsmj Comercio e Servicos de Serig
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408595-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Amsul Transporte e Logistica Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408596-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Atlanticos Projetos e Contrucoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:06 horas
PROCESSO : 0408597-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : E.p. Holanda Comercio e Servicos Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
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PROCESSO : 0408598-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
PROCESSO : 0408599-51.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Souza Filho Comercial Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
PROCESSO : 0408600-36.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Leroi Hotel Residence Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
PROCESSO : 0408601-21.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Raul Macedo Representacao Comercial Ltda Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
PROCESSO : 0408602-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tamar Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
PROCESSO : 0408603-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Verde Pontes Condominios e Servicos Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
PROCESSO : 0408604-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Singular Servicos e Monitoramento de Patrimonio Ltda Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
PROCESSO : 0408605-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Antonio Cleber Feitosa Pereira Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040938-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00116483620178060099
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE - Itaitinga-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 2a. Vara da Comarca de Itaitinga/CE
VARA: 2ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:07 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0408606-43.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nilserv Terceirizacao e Servicos de Mao
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
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PROCESSO : 0171015-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: E.M.M.
ADVOGADO : 26511/CE - Lidianne Uchoa do Nascimento
REQUERIDA : N.Y.F.M.
VARA: 1ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 18:08 horas
PROCESSO : 0408607-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sofia Corretora de Seguros de Vida Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408608-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : S R Sousa Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408609-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F C Sales Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0171016-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: Julia Alice Monteiro Matos
VARA: 5ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408610-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Solucao Comercio e Servicos Ltda Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408611-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tecman Serv - Tecnologia Em Servicos Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408612-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Joao Hipolito Ximenes Montenegro Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408613-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Martins Feitosa Diagnostico Por Imagem Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408614-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tecservice Tecnologia e Servicos Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0171081-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: Inoann Rodrigues de Sousa
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ADVOGADO : 37479/CE - Dominik Barros Brito Ferreira
REQUERIDO : Banco Bradesco S.A
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0408615-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Francisco Marcos Bezerra Taveira
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:08 horas
PROCESSO : 0171082-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: P.R.S.M.A.
ADVOGADO : 26206/CE - Marcus Fabio Silva Luna
VARA: 7ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408616-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Gestao de Processos & Tecnologia Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408617-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Grafica Office Print Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408618-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Centercar Distribuidora de Pecas Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408619-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sic Distribuidora de Publicacoes Ltda Epp
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408620-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tecno Steam Com e Servicos Em Inst Hidraulicas Eireli Epp
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408621-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J A Leitao de Almeida - Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408622-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Kg Servicos e Representacoes de Moveis e
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408623-79.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Monfort-engenharia Construcoes Montagens
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
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PROCESSO : 0408624-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Transvitor-transportadora Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0171068-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: Gabriel Araujo dos Santos
VARA: 2ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408625-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : R D L Comunicacao e Publicidade Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:09 horas
PROCESSO : 0408626-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jose Hiltamir Ribeiro Goncalves Representacoes
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408627-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Almeida e Caminha Comercio e Representac
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408628-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : K N M Silva Engenharia Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408629-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ecp Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408630-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : K N M Silva Engenharia Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0170959-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Interdição
INTERTE
: S.A.B.M.
ADVOGADO : 25503/CE - Melkzedec Teixeira da Fonseca
CURATELADO : A.P.C.
VARA: 17ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408631-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Clinigastro - Clinica de Gastroenterologia Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408632-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : A Moreno Industria e Comercio Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408633-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fl Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408634-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A Moreno Industria e Comercio Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408635-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Martins Feitosa Diagnostico Por Imagem Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:10 horas
PROCESSO : 0408636-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Libano Construcoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0408637-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cerane Contabilidade e Representacoes Lt
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0408638-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Martins Feitosa Diagnostico Por Imagem Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0408639-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ce Barreira Comercio e Representacao Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0171044-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inventário
REQUERENTE
: Maria Gleide Mesquita de Almeida
ADVOGADO : 26511/CE - Lidianne Uchoa do Nascimento
INVDO
: Zivaldo Rodrigues de Almeida
VARA: 2ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040939-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00016541320198060099
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE - Itaitinga-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE
VARA: 4ª Vara Criminal (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
CÍVEIS
PROCESSO

: 0408640-18.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Apta Laser Impressoes Eletronicas Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0408641-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dmx Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0171050-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Interdição
INTERTE
: M.Z.B.C.
ADVOGADO : 31732/CE - Roseane Barbosa Capibaribe
VARA: 5ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 18:11 horas
PROCESSO : 0408642-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J Mauricio Pecas e Servicos de Veiculos
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0408643-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Layout Construcoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0408644-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lomarna Representacoes Comerciais Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:11 horas
PROCESSO : 0408645-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Martins Feitosa Diagnostico Por Imagem Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408646-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Construtora Radier Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408647-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rozangela de Carvalho Pereira - Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408648-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M & V Consultoria Em Informatica Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 6ª Vara

: 0408649-77.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: G 2 Representacoes Ltda - Me
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 18:12 horas

PROCESSO : 0408650-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M C Lima Representacoes e Comercio Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408651-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : P 3 Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408652-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Auto Service Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408653-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Orlando Silvio Costa Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408654-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M S Marques Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:12 horas
PROCESSO : 0408655-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Viva Negocios Imobiliarios e Consultoria Em Marketing Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408656-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pontual Servicos de Conservacao de Imoveis Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408657-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Simples Comunicacao e Promocao de Evento
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0170985-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: J.S.C.D.
ADVOGADO : 5201/CE - Carlos Cruz Dantas
REQUERIDO : J.S.C.D.J.
VARA: 4ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408658-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Almeida Servicos de Armazenagem Logistica e Comercio Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO

: 0408659-24.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nova Odes Construcoes e Incorporacoes Ei
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0171071-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: W.N.F.S.N.A.R.S.G.L.V.N.S.
REQUERIDO : B.C.F.S.
VARA: 4ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408660-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sales Representacoes e Imobiliaria Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408661-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Reboucas e Neri Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408662-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Empreiteira Nordeste Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408663-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Terraqua Comercio e Servicos de Equipamentos Agricolas Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408664-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Resgate Centro de Treinamento Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:13 horas
PROCESSO : 0408665-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J.l.c. Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408666-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fisa Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408667-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Valdemir Jose dos Santos - Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0171111-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Relatório de Investigações
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: A.V.T.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
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: Sorteio - 18:14 horas

PROCESSO : 0408668-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jj Roberto Representacoes Ltda - Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408669-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eg Consultoria Economica S/s Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408670-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Trajano & Trajano Representacoes Ltda Epp
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408671-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dunnas Incorporadora Spe Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408672-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sesteek Representacoes Comercial Ltda. Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408673-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Odontotech - Prestacao de Servicos e Comercio de Materiais Cirurgicos Ltda - Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408674-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M J Representacao Comercial Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:14 horas
PROCESSO : 0408675-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cps Construtora Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO : 0408676-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sigma Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO : 0408677-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Medical Business Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0408678-30.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
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EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mv Empreendimentos e Servicos Ltda Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO : 0408679-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vilamar Representacoes Comerciais Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO : 0408680-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Claudio e Virginia Eventos e Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040940-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00161035320188060117
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú/CE - Maracanau-CE
J DEPCTE
: J.D.V.C.C.M.
VARA: 12ª Vara Criminal
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0408681-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Target Comunicacao e Marketing Digital Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO : 0408682-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Couro Fino Industria e Comercio de Artef
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO : 0408683-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Daniel Empreendimentos e Terraplenagem Eireli Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
PROCESSO : 0408684-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Concretus Engenharia e Locacoes Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0171074-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 322-00799/2019 - Divisão de Homícidios e Proteção à Pessoa - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 5ª Vara do Júri
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:15 horas
CÍVEIS
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

: 0408685-22.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Alian Solucoes Imobiliarias Ltda
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VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408686-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Transportadora Expresso Pavan Dicalle Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408687-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Transelder Logistica e Servicos Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408688-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Construtora Gomes Barbosa Eireli
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408689-59.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Telelink Comunicacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408690-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A G S Clinica Medica Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0171083-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Prisão em Flagrante
A. P. F.
: 108-00155/2019 - 8º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
AUTUADA
: Samara Barbosa de Sousa
VARA: Plantão Judiciário Crime
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0408691-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408692-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Wm Importacao e Exportacao Assessoria Ad
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408693-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Oliwal Representacoes de Produtos da Construcao Civil Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408694-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : Hospitaltec Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:16 horas
PROCESSO : 0408695-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ferralpi Ferros Aluminio e Pecas Inox Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0171101-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Boletim de Ocorrência Circunstanciada
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: M.L.G.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408696-51.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jc Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408697-36.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Andre Lemos da Silva
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408698-21.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Inside Servicos e Locacao de Mao de Obra Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408699-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Andre e Goncalves Representacoes Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0171104-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Curatela
REQUERENTE
: R.A.S.
REQUERIDA : M.C.S.M.
VARA: 18ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408700-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Centermetal-comercio de Metais e Servicos Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408701-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Wpc Servicos de Locacao e Imoveis Ltda - Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408702-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cargas Brasil Express Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas

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

166

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

PROCESSO : 0171024-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
REQUERENTE
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.a.
ADVOGADO : 7629/SC - Sérgio Schulze
REQUERIDA : Sueli Feitosa Guilherme
VARA: 1ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408703-43.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Quindere e Baima Representacoes Ltda - Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408704-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pronto Socorro de Acidentados Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:17 horas
PROCESSO : 0408705-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Bruno Rodrigues Moreira Imoveis
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408706-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : P Tavares da Silva Representacoes
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408707-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Proslim Terceirizacao de Servicos Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408708-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ailzio Mota Rocha Junior Servicos de Informatica Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408709-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fortaleza Semen Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408710-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dominio Informatica Eireli
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408711-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Arj Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408712-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : Ricardo Alencar Representacoes Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408713-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lockluz Servicos Eletricos e Loc de Equipamentos Eireli Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0408714-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Deborah de Oliveira da Silva
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:18 horas
PROCESSO : 0171085-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Apreensão em Flagrante
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: L.M.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408715-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Edna Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408716-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Empreserv Empreendimentos Servicos e Con
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040941-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00013909320198060099
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE - Itaitinga-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga/CE
VARA: 3ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0408717-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Joice de Sousa Vieira - Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408718-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Werbyster Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408719-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Harriete Maciel Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0408720-79.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
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EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sergio Alencar Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408721-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Leandro Pedro Canton Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0171027-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inventário
REQUERENTE
: Vanessa Barbosa de Oliveira Silva
ADVOGADO : 26511/CE - Lidianne Uchoa do Nascimento
INVDO
: Ademir de Oliveira Melo
VARA: 3ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408722-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : La Turismo Servicos e Agenciamentos de Viagens Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408723-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Bmg Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:19 horas
PROCESSO : 0408724-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Melb Representacoes Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408725-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nblink Servicos Tecnologicos Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408726-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pro Ativa Manutencao Industrial Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0171019-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Litigioso
REQUERENTE
: E.F.S.
ADVOGADO : 10418/CE - Armando Pinto Martins
REQUERIDA : N.B.S.S.
VARA: 14ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408727-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Servus-projetos e Servicos Eletricos Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

:
:
:
:

0408728-56.2019.8.06.0001
Execução Fiscal
Procuradoria Geral do Município - PGM
Golden Star Incorporadora e Construcoes Eireli
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VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408729-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Hotel Pousada Baden Baden Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0171064-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inventário
REQUERENTE
: Archimedes Monteiro de Almeida Junior
ADVOGADO : 29557/CE - Rayane Araújo Castelo Branco Rayol
INVDA
: Aryadne Macambira de Almeida
VARA: 5ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408730-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Montenegro Representacoes Comerciais Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408731-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Leh Comercio e Representacoes de Mat.para Construcao Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408732-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Raphael de Araujo Bohne
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408733-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eder Holanda de Carvalho Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0171061-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Interdição
INTERTE
: G.M.F.F.
ADVOGADO : 27000/CE - Diego Maia Crescencio Pereira
CURATELADA : E.M.B.F.
VARA: 14ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:20 horas
PROCESSO : 0408734-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : D L Representacoes Promocoes e Vendas Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408735-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Oftecnica Oficina Tecnica e Comercial Lt
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0171058-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Litigioso
REQUERENTE
: F.J.P.L.
ADVOGADO : 9088/CE - Jose Leonardo de Lima Ferreira
REQUERIDO : J.X.G.
VARA: 9ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
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: Sorteio - 18:21 horas

PROCESSO : 0408736-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Charles Schaeffer Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408737-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Joao Crisostomo de Carvalho Junior
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408738-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F e V Gomes
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408739-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jose Wellington Alves Ferreira Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408740-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Locavip Servicos de Transportes e Tercei
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408741-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : R e P Representacoes de Moda Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0040976-43.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00087477020198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Francisco de Assis Passos
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408742-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ms Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408743-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fortal Servicos Condominiais Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
PROCESSO : 0408744-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sertao Verde Consultoria e Projetos S/s
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:21 horas
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PROCESSO : 0171054-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: José Jacob de Oliveira
VARA: 2ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408745-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Agencia F e F Turismo Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0171055-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inquérito Policial
I. P. : 107-00354/2019 - 7º Distrito Policial (PÓLO) - Fortaleza/CE - Fortaleza
AUT PL
: Policia Civil do Estado do Ceará
VARA: 4ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0408746-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ambiental Assessoria Comercio e Representacao Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408747-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Facs Servicos Educacionais Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408748-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J.fernandes Veiculos Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408749-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Freire Armazenagem e Transporte de Cargas Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408750-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : L.v. Agencia de Viagens e Turismo Ltda VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408751-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Conecta.sat Comercio de Eletro Eletronicos Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408752-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Terra do Sol Industria e Comercio Ltda M
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO

: 0408753-69.2019.8.06.0001
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

172

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J P Representacoes Comerciais Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408754-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Janiele Nogueiro de Sousa
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:22 horas
PROCESSO : 0408755-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Comercio e Industria de Veiculos Fibravan Eireli
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408756-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Com.veiculacao de Publicidade Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408757-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Informador 144 Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408758-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F C da S Soares Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0171102-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Procedimento Comum
REQUERENTE
: A.P.A.S.
ADVOGADO : 37578/CE - David de Paula Avelino Barreto
REQUERIDO : R.J.N.P.
VARA: 1ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 18:23 horas
PROCESSO : 0408759-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Adrisam Industria de Estrutura Metalica e Servicos Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408760-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vertice Engenharia Projetos Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408761-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mel Comercio e Manutencao de Motores Eletricos Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

:
:
:
:

0408762-31.2019.8.06.0001
Execução Fiscal
Procuradoria Geral do Município - PGM
Encadernadora Tupi Ltda Me
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VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408763-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Flex Servicos de Comunicacao Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408764-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Condor Seguranca Armada e Desarmada Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:23 horas
PROCESSO : 0408765-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Biohospitalar Representacoes Comerciais Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408766-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Equimac Equipamentos Maquinas Comercio e
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408767-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fiori Industria e Comercio de Confeccoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408768-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Img Brasil Consultoria e Representacao Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408769-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J C Amaral Construcoes Eireli Epp
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408770-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Oceanair Linhas Aereas S A
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408771-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ricardo F.f.ribeiro
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408772-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Centro de Ensino Superior Ratio Ltda Epp
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO

: 0170994-55.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Divórcio Litigioso
REQUERENTE
: M.G.L.B.
REQUERIDO : M.S.B.
VARA: 13ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408773-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Claudio Fernando Bezerra Melo Epp
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408774-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J N Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:24 horas
PROCESSO : 0408775-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : W Sa Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408776-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Francisco Antonio Ivo de Sousa
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408777-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Invest - Servicos de Analises Clinicas S/A
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408778-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Grijalbo Ferreira do Nascimento - Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408779-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eixo Comunicacao Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408780-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Protec Terceirizacao & Com de Maq e Equi
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408781-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : R Fernandes da S.pereira Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 5ª Vara

: 0408782-22.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Tamega Engenharia Hidromecanica Ltda
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 18:25 horas

PROCESSO : 0408783-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F J Construcoes Servicos e Loc de Maq e Equipamentos Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408784-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Translog Transportes e Logistica Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:25 horas
PROCESSO : 0408785-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dental Previdencia Odontologica Limitada
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408786-59.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Geologic Geotecnica Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0040942-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Criminal
ORIGEM
: 00020226620198060052
JUÍZO DEPREC.
: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Brejo Santo/CE - Brejo Santo-CE
J DEPCTE
: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Brejo Santo/CE
VARA: 4ª Vara de Delitos de Trafico de Drogas
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0408787-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Companhia Brasileira de Distribuicao
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408788-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Instituto Ekos Consultoria Corporativa Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408789-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ipetro Industria e Comercio Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0170989-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Habilitação de Crédito
REQUERENTE
: João Ricardo Lima Linhares
ADVOGADO : 20125/CE - Renato Cruz Mendonça
REQUERIDA : Maria Jose Alves Silva
VARA: 3ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 18:26 horas
PROCESSO : 0408790-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : Psq Projetos, Sistemas da Qualidade e Treinamentos Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408791-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Asa Express Agen de Empreg Efetivos e Temporario Ltda - Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408792-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sbc - Sistema Benemerito Cearense Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408793-51.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M V & I Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408794-36.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Navegantes Praia Hotel Eireli Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:26 horas
PROCESSO : 0408795-21.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Roberto Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408796-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Casa de Saude Nossa Senhora das Gracas S
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408797-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ailzio Mota Rocha Junior Servicos de Informatica Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408798-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Scarpa Nordeste Comercio e Representacoes de Calcados Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408799-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ampla Engenharia Assessoria Meio Amb e P
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408800-43.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Paulo Renato Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
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PROCESSO : 0408801-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Le Brut Industria e Comercio de Roupas Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408802-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Residencial Marano Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408803-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J K Comercio Representacao e Servicos Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408804-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Patricia Florencio da Silva
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:27 horas
PROCESSO : 0408805-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mb Transportes Eireli Epp
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0040977-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00087944420198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Raimunda Andre da Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408806-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Conceicao de Maria Cabral Alicrim
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408807-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Contato Sociedade de Negocios e Prestaca
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408808-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Avabens Engenharia e Imoveis Ltda - Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408809-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pink Fortaleza Eireli Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0408810-87.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
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EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ailzio Mota Rocha Junior Servicos de Informatica Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408811-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Comercial Mucuripe e Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408812-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Stylos Shoes Comercio e Representacoes de Calcados Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408813-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ccb Construtora Castelo Branco Emp. Imob
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:28 horas
PROCESSO : 0408814-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Star Venda e Locacao de Veiculos Ltda-me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408815-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mb Transportes Eireli Epp
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408816-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Contato Sociedade de Negocios e Prestaca
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408817-79.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Avabens Engenharia e Imoveis Ltda - Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408818-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pink Fortaleza Eireli Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408819-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ailzio Mota Rocha Junior Servicos de Informatica Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408820-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cca Empreendimentos Servicos e Construcoes Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
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PROCESSO : 0408821-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Stylos Shoes Comercio e Representacoes de Calcados Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408822-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ccb Construtora Castelo Branco Emp. Imob
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408823-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Star Venda e Locacao de Veiculos Ltda-me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408824-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ana Claudia Alencar Dantas
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:29 horas
PROCESSO : 0408825-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Renato Mendonca Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408826-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pratica Terceirizacao e Servicos Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408827-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Odonto System Planos Odontologicos Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408828-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Canatto Construcao de Estrada Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408829-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Banco Santander (Brasil) S.a.
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408830-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Focus Construcoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408831-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : e & M Industria de Confeccoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408832-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Iracema Industria e Com de Castanhas de
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408833-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Edna Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408834-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Luiz Marcio de Almeida Araruna
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:30 horas
PROCESSO : 0408835-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Editora Fort Grafica Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408836-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J Lourenco Souza Junior Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408837-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lima Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408838-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Hd Express Servicos de Transportes Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408839-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Camila Castro Alves Camara Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408840-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sterlane de Souza Holanda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408841-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Muld Informatica e Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
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PROCESSO : 0408842-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vti Serv Com e Proj de Modernizacao e Gestao Corporat Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408843-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cootraps Coop dos Transp Aut de Passageiros do Est do Ceara
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408844-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Alex Marques de Freitas Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408845-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : R M Crispim Placas-me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:31 horas
PROCESSO : 0408846-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ded Consultoria Empresarial e Treinamento Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408847-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Funeraria Sao Raimundo Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408848-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Unica Comercio e Servicos Eletronicos Lt
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408849-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : R P Frota Treinamento e Ass de Seg do Tr
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408850-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mc Braga Lopes Confeccoes Epp
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408851-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Francisco Airton Ladeira Eireli Epp
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

:
:
:
:

0408852-39.2019.8.06.0001
Execução Fiscal
Procuradoria Geral do Município - PGM
Infra Servicos Empresariais Ltda Epp
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VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408853-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ciprol Ceara Implementos Rodoviarios Eir
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408854-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : 5r Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408855-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Operadora Portuaria Trust Express Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:32 horas
PROCESSO : 0408856-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Asg2 Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0040978-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00091227120198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Maria das Dores Batista Alves
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 9ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408857-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408858-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Alan J G de Sousa - Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408859-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cerazul Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408860-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ericka Saylla Germano Bicalho Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408861-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : C D Castelo Pontes Representacoes Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
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PROCESSO : 0408862-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Costa Line Agenciamento de Transportes de Cargas Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408863-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : I X de Melo Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408864-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M Candido Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:33 horas
PROCESSO : 0408865-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Arqplan Arquitetura e Engenharia Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408866-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Farias e Goncalves Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408867-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Paulo Henrique Goncalves da Silva - Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408868-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408869-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Amon Ra Freire Delfino
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408870-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A N S Carvalho Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408871-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rosmatec Serv e Com de Mat e Equip Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408872-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : Marcelo Abiahy Cnt de Neg e Apoio Operac A Empresas Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408873-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Plamed Planos Med e Odontologicos Representacoes Ltda Epp
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408874-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Laborlife Medicina Seg do Trab e Trei Empresarial Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:34 horas
PROCESSO : 0408875-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ranvier Feitosa Aragao
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
PROCESSO : 0408876-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Visercol Assessoria e Consultoria Contab
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
PROCESSO : 0408877-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Handerson Arthur Vieira Alves Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
PROCESSO : 0408878-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Alvaro Ramalho Lima Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
PROCESSO : 0408879-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lilian Oliveira de Carvalho - Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
PROCESSO : 0408880-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ivan Mota Engenharia de Projetos e Construcoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
PROCESSO : 0408881-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Siloe Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
PROCESSO : 0408882-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M e C Prestacao de Servicos Em Seguranca No Trabalho Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:35 horas
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PROCESSO : 0408883-59.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Manhattan Beach Riviera Empreendimento Imobiliario Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408884-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mult Service Reformas e Construcoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408885-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Opcao Vendas Comercio e Servicos de Plano de Saude Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408886-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Serplan Servicos e Planejamento Contabei
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408887-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Afsl Fernandes Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408888-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vgm Investimentos e Participacao S A
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408889-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Colegio Castro Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408890-51.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cats Informatica Comercio,assist Tec, Se
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408891-36.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Gft Servicos de Prom de Vendas e Corret de Seguros Eireli Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO : 0408892-21.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Abs Assistencia Bucal Servicos Ss Ltda e
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:36 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

:
:
:
:

0408893-06.2019.8.06.0001
Execução Fiscal
Procuradoria Geral do Município - PGM
J P Bastos Geraud Monteiro - Me
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VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408894-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : R D L Comunicacao e Publicidade Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408895-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Hjg Corretagem de Imoveis Ltda-me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408896-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Antonio R da Silva
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408897-43.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ebrasil Arquitetura e Meio Ambiente Eire
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408898-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Costa Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408899-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Organizacao G. Neves Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408900-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : W9 Servicos Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408901-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Projecon Engenharia Eireli Epp
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408902-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : C e A Contabilidade e Assessoria Sc Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:37 horas
PROCESSO : 0408903-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pantocrator Representacao Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO

: 0408904-35.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : e de Moura Lopes Representacoes Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408905-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : 14 Bis Comercial e Filmes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408906-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Agc Urbanismo Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0040979-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00092716720198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Arão Souza Silva
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408907-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A e N Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408908-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J R Medeiros Engenheiros S S - Epp
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408909-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Gsh Gestao e Tecnologia Em Saude Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408910-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marcos Aurelio Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408911-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Arb Terceirizacao Promocao e Capital Hum
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408912-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tec Hidro Industria Comercio e Servicos Ltda Epp
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408913-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : Ricardo Studart Imoveis Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:38 horas
PROCESSO : 0408914-79.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marques Soeiro Comercio e Representacoes
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408915-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Francisco Edson Andrade Santos
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408916-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ioneide Borges de Freitas Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408917-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Edson P Boeira
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408918-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tc Telecomunicacoes Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408919-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : W G Lima Representacoes
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408920-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F Marcelo Silva da Cruz
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408921-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Facelp Projetos e Construcoes Eletricas Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408922-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Aurelio Sombra do Amaral
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
PROCESSO : 0408923-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : V T Consultoria Empresarial Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:39 horas
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PROCESSO : 0408924-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : I F Assessoria Contabil S/s Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408925-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Antoniel Bezerra Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408926-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rafael Comercio de Calcados e Representa
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408927-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M. B. Rodrigues Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408928-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Transrodrigues Transporte de Cargas Aere
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408929-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Clinica Odontologica e Medica D & G Frei
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408930-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Manaca Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408931-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marina de Iracema Park S.a.
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408932-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : I.p.batista Junior Engenharia
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO : 0408933-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Associacao Integrada de Ensino Superior
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:40 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

: 0408934-70.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Antonio Jose de Andrade Veloso Me
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VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408935-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Brasil Representacoes Comerciais de Art de Iluminacao Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408936-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Antonia Cleta Domingos Ferreira Goncalves
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408937-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ana Maria Comercio de Confeccoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408938-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : B M Construcoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408939-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cocace Cooperativa dos Cacambeiros Aut D
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408940-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : C S A da Silva Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408941-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rtx Consultoria Ambiental Ltda Epp
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408942-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Efficace Locacao de Mao-de-obra Eireli Epp
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408943-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Kuque Comercio de Alimentos Ltda Epp
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:41 horas
PROCESSO : 0408944-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J Rabelo Representacoes e Servicos Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO

: 0408945-02.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : San Remo Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408946-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Osmar Fernandes & Cia Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408947-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : N S Couros e Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408948-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vanusia Narraryan Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408949-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Construtora Engeterra Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408950-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Erl Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408951-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ymd Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408952-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M Trust Capital Consultoria Epp
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:42 horas
PROCESSO : 0408953-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F.borges Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408954-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rent Ar Com. e Serv. de Apar. Elãtricos e Eletrãnicos, Imprt. e Export. Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 5ª Vara

: 0408955-46.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: He Silva Representacoes Eletromoveis Ltda Epp
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 18:43 horas

PROCESSO : 0408956-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rj Transporte e Logistica Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408957-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Federacao Cearense Esportiva de Taekwondo
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408958-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lcm Construcoes & Montagens Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408959-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Diego Fontenele Meneses Albuquerque
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408960-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Centro de Especialidades Medicas e Diag Por Imagem Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0040980-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00093894320198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Maria Dulce da Costa Nascimento
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408961-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Link Assessoria Em Gestao de Investimentos Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408962-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Leq Participacoes Comercio de Materiais
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:43 horas
PROCESSO : 0408963-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tikal Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408964-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sentido Unico Cursos Empresariais e Juri
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
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PROCESSO : 0408965-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nedio Luiz de Oliveira Bueno Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408966-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ferreira & Castro Adm Imob e Consultoria
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408967-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Paulo Escossia Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408968-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jpaf Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408969-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Alpha Industrial Comercial Servicos e Logistica Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408970-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Adelino Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408971-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : L Amour Confeccoes Industria e Comercio Ltda - Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408972-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fonteles e Costa Comercio e Representacoes Ltda Epp
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:44 horas
PROCESSO : 0408973-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : L Alexandre Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408974-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eixo Comunicacao Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

:
:
:
:

0408975-37.2019.8.06.0001
Execução Fiscal
Procuradoria Geral do Município - PGM
Costa Neto Representacoes Ltda
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VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408976-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Orgamor Representacoes Comerciais Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408977-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Protec Representacoes Comerciais Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408978-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Frontage Fachadas e Estrutras Metalicas Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408979-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : T M-cargas Aereas e Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408980-59.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vs Vina Gestao e Servicos Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408981-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Alumini Engenharia S A
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408982-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Kelven Pereira Alves Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:45 horas
PROCESSO : 0408983-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Accra Distribuidora de Alimentos Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408984-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : L L M Representacoes Ltda Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408985-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sa Socorro Medicos
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO

: 0408986-66.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Erivaldo Rafael Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408987-51.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J N Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408988-36.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Conatec - Consultoria e Assessoria Aduaneira Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408989-21.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Instituto de Estetica e Saude Sentido Unico Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408990-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Omc Representacoes Ltda-me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408991-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Construtora G e F Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408992-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vigon Loc de Mao de Obra e Adm de Cond e Limpeza Ltda Epp
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:46 horas
PROCESSO : 0408993-58.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Comercial Mucuripe e Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0408994-43.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lourival Meneses Filho Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0408995-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Prosepi Propaganda Serigrafia e Pinturas Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 3ª Vara

: 0408996-13.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Orleandro Damasceno Buson Me
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 18:47 horas

PROCESSO : 0408997-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Affix Corretora de Seguros Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0408998-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eletron Engenharia Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0408999-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pr da Silva Automacoes Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0409000-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Francisco Derlano Soares Cavalcante - Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0409001-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sevencard Administradora de Cartoes S/A
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0409002-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rosiane Goncalves da Silva Monteiro Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:47 horas
PROCESSO : 0409003-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sandra Helena Silvino Parente
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409004-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lc Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409005-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Alpha Automacao Industrial Ltda - Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409006-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Grafica e Editora Speed Eireli Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0409007-42.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
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EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rizzato Correia Construtora Obra 008 Spe Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409008-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dafonte Veiculos Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409009-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Drummond e Saraiva Eventos e Promocoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409010-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Clinica e Centro Radiologico Buco Facial Sc Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409011-79.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vladia Reis Lima
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409012-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Benfica Play Parques e Diversoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:48 horas
PROCESSO : 0409013-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Meta Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409014-34.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Comercial Rabelo Som & Imagem Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409015-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Consorcio Cpe-vlt Fortaleza
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409016-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Humberto Torres Moreira - Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409017-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mizael Fernandes Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
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PROCESSO : 0409018-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cameron Construtora S/A
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0040981-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Carta Precatória Cível
ORIGEM
: 00092907320198060117
JUÍZO DEPREC.
: 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú - Maracanau-CE
REQUERENTE
: Maria do Perpetuo Socorro Sales de Moura
REQUERIDO : Estado do Ceará
VARA: 15ª Vara da Fazenda Pública (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409019-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J S Paz Escobar Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409020-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Aradillas Servicos de Gesso Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409021-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M3 Engenharia Ltda Epp
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409022-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Francisco Augusto de Mesquita
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:49 horas
PROCESSO : 0409023-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Clinica e Centro Radiologico Buco Facial Sc Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409024-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cooperativa dos Condutores de Radio Taxi Ltda.
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409025-63.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jyyp Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409026-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ernst e Young Terco Auditores Independentes Ss
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO

: 0409027-33.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Seraos Representacoes e Distribuicao Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409028-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Continental Servicos Empresariais e Condominiais Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409029-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jose de Sousa Junior
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409030-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dms Representacoes e Comercio de Embalagens Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409031-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Millennium Consultoria Assessoria e Repr
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409032-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Selma Pereira da Silva de Sousa-epp
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:50 horas
PROCESSO : 0409033-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lev Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO : 0409034-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Hcs Consultaria Economica Eireli Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO : 0409035-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Gardenia Bernardo de Albuquerque Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO : 0409036-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jocielton Aquino Consultoria Imobiliaria
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 1ª Vara

: 0409037-77.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Bbj Participacoes e Negocios Eireli
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 18:51 horas

PROCESSO : 0409038-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Destac Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO : 0409039-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO : 0409040-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pavmac Maquinas e Equipamentos Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO : 0409041-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Maria de Lourdes Mourao Cavalcante Neta-me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:51 horas
PROCESSO : 0409042-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Hd Mais Desenvolvimento de Sites Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409043-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J Gama Ferreira Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409044-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ebm Construcoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409045-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : S.s Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409046-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Centro da Quimica Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409047-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Recel Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0409048-09.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
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EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jose Helio Lima Vidal Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409049-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Duetto Agenciamento de Servicos e Negocios Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409050-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nilson Pedro Prestes Filho
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409051-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Linhares Cavalcante Gama & Brasil Advogados Associados
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409052-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : F J Tabosa Contatos Telefonicos Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:52 horas
PROCESSO : 0409053-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Vieira e Freitas, Advogados Associados
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409054-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marcio Melo de Alencar Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409055-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Adriano Barbosa Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409056-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Moreira Bezerra Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409057-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Renata de Kassia Dionisio Dias Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409058-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jdk Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
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PROCESSO : 0409059-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : C A C Sepulveda Tecnologia da Informacao Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409060-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fglt Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409061-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : D’molas Pecas e Servicos Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:53 horas
PROCESSO : 0409062-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Americano Imoveis e Incorporadora Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409063-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pag Representacao e Comercio Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409064-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Edno Soares de Almeida Sousa Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409065-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Serh Educacao e Desenvolvimento S/c Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409066-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marco Antonio Valli Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409067-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Presel Prestadora Servicos Terceirizados Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409068-97.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A.f. Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409069-82.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
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EXECUTADO : Boom Digital Servicos de Software Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409070-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Smt Logistica e Tranportes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409071-52.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Klayrton Holanda Nobre
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409072-37.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Jomarca Representacoes Ltda Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:54 horas
PROCESSO : 0409073-22.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Destak Marcas e Patentes S/s Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
PROCESSO : 0409074-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Plastgraf Terceirizados Grafica Ltda - Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
PROCESSO : 0409075-89.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Maria Valdelicia dos Passos-me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
PROCESSO : 0409076-74.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
PROCESSO : 0409077-59.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mario Ferreira Campos
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
PROCESSO : 0409078-44.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marcos Aurelio Oliveira da Silva
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
PROCESSO : 0409079-29.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Global Market Consultoria Empresarial
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
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PROCESSO : 0409080-14.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Start Transportes e Serv de Loc Festas e Eventos Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:55 horas
PROCESSO : 0409081-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lnm Projetos de Arquitetura Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409082-81.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A S S Equipamentos e Seguranca do Trabalho Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409083-66.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Mega Informatica Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409084-51.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Brava Construtora e Imobiliaria Ltda Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409085-36.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lz Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409086-21.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Paper Service-publicidade Eventos e Serv
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409087-06.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Duraflex Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409088-88.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J Mariano Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409089-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Prs Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO

:
:
:
:

0409090-58.2019.8.06.0001
Execução Fiscal
Procuradoria Geral do Município - PGM
Cosmep Representacoes Ltda
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VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:56 horas
PROCESSO : 0409091-43.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : J.c.iazdi Treinamentos e Comercio de Equipamentos
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409092-28.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cosmep Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409093-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cosmep Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409094-95.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Hlw Servicos de Intermed de Consorcios e Transportes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409095-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cosmep Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409096-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pj Assessoria e Consultoria Em Informatica Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409097-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pj Assessoria e Consultoria Em Informatica Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409098-35.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pj Assessoria e Consultoria Em Informatica Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409099-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Imperio Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO : 0409100-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Guerra e Melo Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:57 horas
PROCESSO

: 0409101-87.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pop Serv de Telecom e Com de Eletreeletr
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409102-72.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Globalpec Pesquisas e Assessoria de Negocios Ltda Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409103-57.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Globalpec Pesquisas e Assessoria de Negocios Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409104-42.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Globalpec Pesquisas e Assessoria de Negocios Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409105-27.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Imc Representacoes de Produtos de Cosmetica Ltda Epp
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409106-12.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Audiocentro Centro de Audiometria e Medicina do Trabalh Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409107-94.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Imc Representacoes de Produtos de Cosmetica Ltda Epp
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409108-79.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Marcelo Representacoes de Eletroeletron Informatica Ltda-me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409109-64.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Aldi Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO : 0409110-49.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eduardo Medeiros Cnafe Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:58 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 2ª Vara

: 0409111-34.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Coesa Construtora Imobiliaria e Servicos Eireli Epp
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 18:58 horas

PROCESSO : 0409112-19.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ticiana Pessoa Tabosa e Silva Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409113-04.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tarcia Nunes Franca
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409114-86.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Coesa Construtora Imobiliaria e Servicos Eireli Epp
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409115-71.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tarcia Nunes Franca
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409116-56.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tarcia Nunes Franca
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409117-41.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Telemix Representacoes e Distrib.de Rev.jorn e Livros Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409118-26.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Central Comercial e Servicos Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409119-11.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Central Comercial e Servicos Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409120-93.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Central Comercial e Servicos Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409121-78.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Central Comercial e Servicos Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0409122-63.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
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EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Porto de Melo Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 18:59 horas
PROCESSO : 0409123-48.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Flateck - Nordeste Eletronica Comercial
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409124-33.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nogueira Maximo Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409125-18.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nogueira Maximo Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409126-03.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Nogueira Maximo Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409127-85.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Destak Marcas e Patentes S/s Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409128-70.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Construtora Arruda Oliveira Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409129-55.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Construtora Arruda Oliveira Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409130-40.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eduardo Medeiros Cnafe Me
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409131-25.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : M. Quitela Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
PROCESSO : 0409132-10.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eduardo Medeiros Cnafe Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:00 horas
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PROCESSO : 0171117-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inventário
REQUERENTE
: Sílvia Maria Barreira Chaves
ADVOGADO : 22393/CE - Jean Fabio de Aguiar Costa
INVDO
: Luís Barreira Chaves
VARA: 1ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409133-92.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sinergia Servicos Energeticos Com e Repr
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409134-77.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Eduardo Medeiros Cnafe Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409135-62.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ji Kaue Representacoes Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
CRIMINAIS
PROCESSO : 0171121-90.2019.8.06.0001
CLASSE
: Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico
REQUERENTE
: P.C.E.C.
VARA: 2ª Vara do Júri
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
CÍVEIS
PROCESSO : 0409136-47.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : S e S Representacao de Produto de Limpeza Ltda - Me
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409137-32.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A C B Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409138-17.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Thaos Servicos de Assessoria Em Sms Rep
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409139-02.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Tecnord Tecnologia Nordeste de Solos e Fundacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409140-84.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Ricardo Nixon Comercio e Representacoes Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
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PROCESSO : 0409141-69.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sol & Deko Representacoes Ltda - Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409142-54.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Rt Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:01 horas
PROCESSO : 0409143-39.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Arialdo Representacoes e Com de Equip de Seguranca Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409144-24.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Pacelli Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409145-09.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cavalcante Braga Representacoes Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409146-91.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : A e M Comercio e Representacoes Ltda
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0171116-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução de Título Extrajudicial
EXEQUENTE : Condomínio Edifício Lirio
ADVOGADO : 40881/CE - Antônio Carlos Studart Cysne
EXECUTADA : Adriana Costa Cavalcante
VARA: 6ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409147-76.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Antonio Vagner Vieira Coutinho
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409148-61.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Dridts Servico de Representacoes Ltda
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409149-46.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Lifecell Hemoterapia e Hematologia Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO
CLASSE

: 0171118-38.2019.8.06.0001
: Cumprimento Provisório de Decisão
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REQUERENTE
: Amanda Emily Madeira Antunes,representada Por Sua Genitora, Sra. Francisca Ederlane de
Oliveira Medeiro
REQUERIDO : Geison Barros Antunes
VARA: 4ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 19:02 horas
PROCESSO : 0409150-31.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Sansilva Representacoes Ltda
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409151-16.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:02 horas
PROCESSO : 0409152-98.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Irpa Empresa de Construcao Civil Ltda
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO : 0409153-83.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Fonseca Representacoes Ltda
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO : 0409154-68.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Agf Assessoria Consultoria e Contabilida
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO : 0409155-53.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO : 0409156-38.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : R C Trigo Publicidades
VARA: 5ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO : 0409157-23.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlos Roberto Carneiro Ray
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO : 0409158-08.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Batista Matos Representacoes Comerciais
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO
CLASSE
EXEQUENTE
EXECUTADO
VARA: 6ª Vara

: 0409159-90.2019.8.06.0001
: Execução Fiscal
: Procuradoria Geral do Município - PGM
: Representacoes Gurjao Ltda
de Execuções Fiscais
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: Sorteio - 19:03 horas

PROCESSO : 0409160-75.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : e e S Representacao Comercial Ltda
VARA: 6ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:03 horas
PROCESSO : 0409161-60.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : D & R Consultoria e Treinamento Ltda Me
VARA: 4ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:04 horas
PROCESSO : 0409162-45.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Carlitus Grafica e Editora Ltda Me
VARA: 3ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:04 horas
PROCESSO : 0409163-30.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Cientz Propaganda e Publicidade Ltda Me
VARA: 1ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:04 horas
PROCESSO : 0409164-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Execução Fiscal
EXEQUENTE : Procuradoria Geral do Município - PGM
EXECUTADO : Wbw Representacoes Ltda Me
VARA: 2ª Vara de Execuções Fiscais
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:04 horas
PROCESSO : 0171126-15.2019.8.06.0001
CLASSE
: Inventário
REQUERENTE
: Francisca Adilza da Silva Oliveira
ADVOGADO : 4299/CE - Ana Maria Marinho Moura
VARA: 2ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 19:30 horas
PROCESSO : 0171129-67.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Apreensão em Flagrante
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: N.P.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 20:00 horas
PROCESSO : 0171133-07.2019.8.06.0001
CLASSE
: Boletim de Ocorrência Circunstanciada
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: F.L.R.S.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 20:30 horas
PROCESSO : 0171140-96.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: J.J.O.T.
ADVOGADO : 31072/CE - Giovanni Feitosa Oliveira Teofilo
REQUERIDA : G.A.T.
VARA: 12ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 21:40 horas
PROCESSO : 0171148-73.2019.8.06.0001
CLASSE
: Auto de Apreensão em Flagrante
AUT PL
: P.C.E.C.
ADOLESCENTE
: P.F.S.N.
VARA: 5ª Vara da Infância e Juventude
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 22:30 horas
PROCESSO

: 0171151-28.2019.8.06.0001
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CLASSE
: Divórcio Consensual
REQUERENTE
: I.G.F.
VARA: 2ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 23:01 horas
PROCESSO : 0171152-13.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: R.R.S.R.
VARA: 16ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 23:01 horas
PROCESSO : 0171155-65.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: Maria Elda Vieira de Abreu
VARA: 4ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 23:02 horas
PROCESSO : 0171154-80.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alvará Judicial - Lei 6858/80
REQUERENTE
: Francisco Maylson Brito Vieira
VARA: 5ª Vara de Sucessões
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 23:02 horas
PROCESSO : 0171156-50.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: E.O.Q.
ALIMENTANDO
: G.A.C.Q.
VARA: 4ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 23:02 horas
PROCESSO : 0171158-20.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Consensual
REQUERENTE
: R.A.S.
VARA: 10ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 23:02 horas
PROCESSO : 0171159-05.2019.8.06.0001
CLASSE
: Divórcio Consensual
REQUERENTE
: A.J.T.F.
VARA: 17ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Sorteio - 23:02 horas
PROCESSO : 0171160-87.2019.8.06.0001
CLASSE
: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
REQUERENTE
: E.F.L.
ADVOGADO : 10141/CE - Jose Sergio Barbosa Angelo
REQUERIDO : F.R.S.M.L.
VARA: 9ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
DISTRIBUIÇÃO
: Dependência - 23:31 horas
Quantidade de processos: 1157
Fortaleza, 09 de setembro de 2019
Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo
Juiz Diretor do Foro

VARAS DA JURISDIÇÃO CÍVEL

VARAS CÍVEIS
EXPEDIENTES DA 2ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LUIZA CRAVEIRO BARREIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROMENIA IRLANDIA SOARES DUTRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0871/2019
ADV: PAULO ROBERTO DA SILVA (OAB 4610/CE), ADV: FRANCISCO JOSE COELHO (OAB 5145/CE), ADV: FABIO
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JOSE DE OLIVEIRA OZORIO (OAB 8714/CE), ADV: GISELLE SILVA ANSELMO (OAB 19660/CE), ADV: CLAILSON CARDOSO
RIBEIRO (OAB 13125/CE) - Processo 0034933-57.2000.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer /
Não Fazer - EXEQUENTE: Eduardo Queiroz Costa - EXEQUIDO: Construtora e Imobiliaria Melo Ltda e outro - Assim, levando
em consideração a manifestação da parte exequente às fls. 276/277, designo a audiência de Conciliação para o dia 09/10/2019,
às 14:00horas. Para consumação do ato, necessária tão somente a intimação dos advogados das partes, através do Diário
da Justiça, cabendo a estes diligenciarem fazendo-se acompanhar de suas respectivas partes, levando em consideração o
Princípio da Cooperação. Expedientes necessários.
ADV: IGOR SAVIO CAVALCANTE PINHEIRO DA SILVA (OAB 23977/CE), ADV: GUSTAVO RIBEIRO PINTO (OAB 25594/
CE), ADV: RODRIGO GRÜN KRAWCZYK (OAB 67538/RS), ADV: DÉCIO GIANELLI MARTINS (OAB 19556/RS) - Processo
0102610-11.2017.8.06.0001 (apensado ao processo 0151818-32.2015.8.06.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo
/ Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Rodolfo Bruno Vieira Bezerra Me - EMBARGADO: Ordenhadeiras
Sulinox Ltda - Levando em consideração a manifestação das partes às fls. 45 e 86/88, designo a audiência de Conciliação para
o dia 09/10/2019, às 14:30horas. Para consumação do ato, necessária tão somente a intimação dos advogados das partes,
através do Diário da Justiça, cabendo a estes diligenciarem fazendo-se acompanhar de suas respectivas partes, levando em
consideração o Princípio da Cooperação. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LUIZA CRAVEIRO BARREIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROMENIA IRLANDIA SOARES DUTRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0873/2019
ADV: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315A/CE) - Processo 0025771-62.2005.8.06.0001 (apensado
ao processo 0703673-18.2000.8.06.0001) - Embargos à Execução - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EMBARGANTE: Bradesco
Vida e Previdência S/A - Conforme disposição expressa no Provimento Nº. 01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça,
intime-se o exequido para, no prazo de cinco (05) dias, falar sobre o bloqueio em conta corrente realizado por meio do sistema
Bacenjud, retro, requerendo o que for de direito.

EXPEDIENTES DA 4ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANO DAMASCENO MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0324/2019
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: JOSE JALES DE FIGUEIREDO JUNIOR (OAB 4916/CE) Processo 0061545-85.2007.8.06.0001 - Procedimento Comum - Planos de Saúde - REQUERENTE: Emidio Trindade Filho REQUERIDO: Unimed de Fortaleza - Cooperativa de Trabalho Medico Ltda - Ante o exposto, julgo extinta a presente ação
em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sem honorários
advocatícios complementares, dada a não resistência à postulação executiva, na forma do art. 523, § 1º, do CPC/15. Expeçase alvará judicial no valor de R$36.731,94 em nome do autor EMÍDIO TRINDADE FILHO e R$3.673,19 em nome do advogado
JOSÉ JALES DE FIGUEIREDO JÚNIOR. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes necessários.
ADV: JOAO BATISTA MELO LIMA (OAB 20763/CE), ADV: CLAUDIO IDEBURQUE C. LEAL FILHO (OAB 17/CE), ADV:
WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0111881-44.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro REQUERENTE: Andrelina Freire Feitosa e outros - REQUERIDO: Bradesco Vida Privada - Homologo, por sentença, para que
produza seus regulares efeitos, o acordo a que chegaram as partes (fls. 75-77) e, em consequência, julgo extinto o processo,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” c/c 924, inciso II e art. 925, todos do Código de Processo Civil.
Custas finais remanescentes dispensadas, consoante art.90, §3°, do CPC. Sem condenação em honorários, vez que houve
participação dos advogados no termo de transação. Devido a expressa concordância de ambas as partes pela renúncia de
eventuais recursos (fls. 76), após a publicação desta sentença no órgão oficial, certifique-se de imediato o trânsito em julgado e,
não havendo mais providências a adotar, arquivem-se os autos. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Expedientes
necessários.
ADV: CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA (OAB 4203/CE), ADV: CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
FURTADO (OAB 21072/CE) - Processo 0119790-40.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução
do dinheiro - REQUERENTE: João Edison de Andrade Filho e outro - REQUERIDO: Moma Incorporações Spe Ltda (SABATINI
SPE INCORPORAÇÕES LTDA) e outro - Cls. Ante o requerimento da parte exequente às fls. 727/728 e amparado no caput
do art. 854 do Novo Código de Processo Civil, determino às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido
pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional (BACENJUD), que torne indisponíveis ativos financeiros existentes
em nome da parte executada MOMA INCORPORAÇÕES SPE LTDA (SABATINI SPE INCORPORAÇÕES LTDA) - CNPJ nº
13.453.813/0001-89 e MAGIS INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº 08.954.184/0001-30, limitando-se a indisponibilidade ao valor
atualizado indicado no cumprimento de R$ 315.724,53 (trezentos e quinze mil, setecentos e vinte e quarto reais e cinquenta e
três centavos). Após, intime-se a parte executada da referida penhora (art. 841 do CPC) Expedientes Necessários.
ADV: MILENA BARBOSA MONTORIL (OAB 18345/CE), ADV: MATHEUS HENRIQUE DANTAS GIFONI (OAB 35211/CE),
ADV: ANA MARTA PEREIRA MACEDO (OAB 23134/CE), ADV: SHEILA DANTAS BANDEIRA DE MELO (OAB 14439/CE), ADV:
LIA CARDOSO GONDIM SILVA MAGALHÃES (OAB 19619/CE), ADV: JOSE ALEXANDRE XIMENES ARAGAO (OAB 14456/
CE), ADV: LUIZ EDUARDO FERREIRA LIMA (OAB 8386/CE) - Processo 0134415-16.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Diego Diniz de Lima Sousa - REQUERIDO: Companhia de Água e Esgoto
do Ceará - Cagece - Diante do exposto, em homenagem aos postulados da celeridade e da economia processual, hei por bem,
desde logo, HOMOLOGAR a desistência externada nos autos, declarando a extinção do processo sem solução do mérito,
nos termos do art. 485, VIII, c/c art. 200, do CPC/15, para que o ato surta os seus jurídicos e legais efeitos. Condeno a parte
promovente ao pagamento de custas e honorários, estes no percentual de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 90 do
CPC, mas ressalto que tais verbas sucumbenciais não poderão ser exigidas enquanto perdurar a hipossuficiência econômica
da parte-vencida (CPC, artigo 98, § 3º). Cancelo a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 09/10/2019,
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consequentemente com a retirada da pauta. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquive-se.
ADV: CRISTIANE DE MELO LEITE SAMPAIO (OAB 25780/CE), ADV: PAULO RICARDO DE PAULA PONTES (OAB 38724/
CE) - Processo 0141860-80.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigações - REQUERENTE: Gabriel Alencar Caldas Teles
- “Homologo, por sentença, para que produza seus regulares efeitos, o acordo a que chegaram as partes e, em consequência,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.
Com a dispensa do prazo recursal,certifique- se o transito em julgado e arquive-se. Custas finais remanescentes dispensadas,
consoante art.90, §3°, do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais. Ficam as partes intimadas em audiência.
ADV: ANTONIO LOURENÇO TOMAS ARCANJO (OAB 5616/CE) - Processo 0187065-06.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Planos de Saúde - REQUERENTE: Monica Normando - REQUERIDO: Unimed de Sobral - Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda - Cls. Publicada a sentença de fls. 146/150 (cf. certidão de publicação à fl. 152), a parte promovente Mônica
Normando interpôs recurso de apelação às fls. 153/159. Intime-se a parte promovida Unimed Sobral - Cooperativa de Trabalho
Médico Ltda para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, NCPC). Decorrido o prazo para a
apresentação de contrarrazões, não interpondo a parte promovida/apelada apelação adesiva, remetam-se os autos ao Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §§ 2º e 3º, NCPC). Exp.
Nec.
ADV: ANA CAROLINE RODRIGUES COSTA FONTENELLE (OAB 20724/CE), ADV: PHILLIPE LOPES SILVEIRA (OAB
28679/CE), ADV: VANESSA GONÇALVES MELO SANTOS (OAB 15787/CE), ADV: WALTER HUBMANN (OAB 28409/CE),
ADV: KEYVIUCE GOMES DE ALCANTARA (OAB 21144/CE), ADV: MARIO VIDAL DE VASCONCELOS NETO (OAB 7337/
CE) - Processo 0412137-55.2010.8.06.0001 (apensado ao processo 0383463-67.2010.8.06.0001) - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: G Pegado Importacao e Exportacao Ltda - RÉU: Rc Construcoes Ltda - Cls.
Comprovado o recolhimento das custas às fls. 470, desarquive-se. Intime-se a requerida/exequente para requerer o que lhe for
de direito. Expedientes necessários.
ADV: SAVIO BRASIL GADELHA (OAB 6052/CE) - Processo 0445343-12.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Kleber Correia Lima - REQUERIDO: Wilton Correia Lima Filho - Cls. Intime-se
a parte requerente, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, por meio do seu advogado(DJ) e pessoalmente
por carta, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos, nos termos do art. 485, II e III e § 1º, do
CPC. Expedientes Necessários.
ADV: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE (OAB 35479/CE), ADV: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR
(OAB 23289/PE) - Processo 0477504-89.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jangada Veiculos
e Pecas Ltda - REQUERIDO: Liberty Seguros S/A - Cls. Publicada a sentença de fls. 169/171, devidamente integrada pela
decisão de fls. 180/181 (cf. certidões de publicação às fls. 173 e 183), a parte promovente Jangada Veículos e Peças Ltda
interpôs recurso de apelação às fls. 184/196. Intime-se a parte promovida Liberty Seguros S/A para apresentar contrarrazões
no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, NCPC). Decorrido o prazo para a apresentação de contrarrazões, não interpondo
a parte promovida/apelada apelação adesiva, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §§ 2º e 3º, NCPC). Exp. Nec.
ADV: FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO (OAB 15324/CE) - Processo 0504700-34.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigações - REQUERENTE: Carmolinda Soares Monteiro - Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II e III do CPC,
DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e honorários, vez que o requerido não foi
citado. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

EXPEDIENTES DA 5ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ALISSON DO VALLE SIMEAO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LEDA MARIA COELHO CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0369/2019
ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 24217/CE), ADV: FRANCISCO LOUREIRO NASCIMENTO (OAB 13622/CE),
ADV: MARCELO MOTA GURGEL DO AMARAL (OAB 12392/CE), ADV: MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE (OAB 8733/
CE), ADV: JOSE DACIO DE MENEZES MOREIRA (OAB 6005/CE), ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 24196/CE)
- Processo 0030998-28.2008.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Margarida
de Castro e Silva - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A e outro - Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição
de fl. 320/322 e requeira o que entender por direito.
ADV: MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE (OAB 8733/CE), ADV: MARCELO MOTA GURGEL DO AMARAL (OAB
12392/CE), ADV: FRANCISCO LOUREIRO NASCIMENTO (OAB 13622/CE), ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB
24196/CE), ADV: JOSE DACIO DE MENEZES MOREIRA (OAB 6005/CE), ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 24217/
CE) - Processo 0030998-28.2008.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE:
Margarida de Castro e Silva - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A - Banco Santander S/A - À vista do exposto na petição de p.
325, defiro o pedido da parte credora e ordeno a expedição de ordem indisponibilidade dos saldos bancários caso existentes
em nome da parte devedora BANCO SANTANDER S/A, até o valor indicado na execução. A efetivação do pleito dar-se-á
através de consulta direta no sistema por parte deste magistrado tendo em vista as normas do convênio assinado pelo egrégio
Sodalício com o BACEN. Efetivada a indisponibilidade dos ativos pertencentes à parte devedora e, não se tratando de verba
impenhorável, proceda-se a intimação da parte executada para, no prazo de cinco dias, apresentar manifestação (art. 854, § 1º,
2º, CPC/2015). Constatada a inexistência de ativos financeiros em favor do(a) executado(a), intime-se, desde já, a parte credora
para que requeira as providências cabíveis.
ADV: DJENANE MORAES ALENCAR (OAB 17321/CE), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/
CE), ADV: MARA LAGE ALENCAR (OAB 13522/CE), ADV: REGINALDO CASTELO BRANCO ANDRADE (OAB 9975/CE), ADV:
DANIEL LAGE ALENCAR (OAB 8512/CE) - Processo 0040365-13.2007.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A - Este juízo sentenciou o presente processo de conhecimento, às folhas 70/75.
O banco promovido parece que se confundiu no momento de recorrer, tanto por ter interposto uma petição chamada de agravo
de instrumento quando o correto seria apelação como por ter tratado o processo como cumprimento de sentença, o que não é
caso. Apesar dos erros, este juízo acredita ser possível usar a fungibilidade para tentar salvar o recurso interposto, até porque
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não cabe mais ao juízo de 1º grau, em regra, fazer admissibilidade recursal. Sendo assim, recebo o agravo interposto como
apelação e determino a intimação da parte autora para contra-razões. Após, subam os autos ao TJ/CE.
ADV: SILVIO CESAR FARIAS (OAB 6207/CE), ADV: FRANCISCO JOSE VERAS DE ALBUQUERQUE (OAB 10471/CE),
ADV: JOSE RENATO BARROSO BRAGA NETO (OAB 5503/CE), ADV: FRANCISCO FREITAS CORDEIRO (OAB 1990/CE), ADV:
LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO (OAB 13840/CE), ADV: NAIANDRA RAPHAELA PIMENTA LUCAS (OAB
17663/CE) - Processo 0041142-42.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE:
Raimundo Pereira de Souza - REQUERIDO: Rojane Maria Aguiar de Arruda e outros - Em razão da penhora on-line não ter
alcançado plenamente o desiderato do cumprimento de sentença, vez que a constrição realizada garante apenas parte do
crédito autoral, defiro o pedido de fls. 287 para o fim de determinar que seja renovada pesquisa no sistema BACENJUD, a
fim de bloquear quantia suficiente para garantir o pagamento integral do crédito, deduzindo-se a quantia já bloqueada. Feita
a realização da penhora on-line em valores inferiores ao crédito a receber, defiro ainda a realização de RENAJUD, com a
determinação de gravação de inalienabilidade e intransferibilidade de veículo(s) registrado(s) em nome da parte requerida. Por
fim, defiro expedição de alvará de levantamento referentes aos ID’S constantes às fls. 288/289. O alvará deverá ser expedido
em nome da parte autora e do advogado que a representa, acaso possua poderes para dar quitação. Intimem-se. Expedientes
necessários.
ADV: MARIA NUBIA SOUSA LINHARES (OAB 8426/CE) - Processo 0047442-97.2012.8.06.0001 - Reintegração / Manutenção
de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - REQUERENTE: Espólio de Airton de Castro e outros - Isto posto, DECRETO A
EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, para que se
produzam os efeitos jurídicos e legais correspondentes. Custas pela parte autora. Honorários sucumbenciais no percentual de
10% incidentes sobre o valor atualizado da causa, respeitado o disposto no art. 98, § 3º do CPC.
ADV: MARCOS VINICIUS VIANNA (OAB 9198/CE), ADV: ALINE ALCANTARA AMORIM VERAS (OAB 15789/CE) - Processo
0048029-66.2005.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Banesa Bananas do Nordeste
S/A - Isto posto, DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de
Processo Civil, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais correspondentes. Custas pela parte autora. Contudo, em
razão de eventual gratuidade deferida, suspendo a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo
Civil.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0054830-61.2006.8.06.0001
(apensado ao processo 0081665-23.2005.8.06.0001) - Embargos de Terceiro - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EMBARGANTE:
Jose Demetrio Alves - EMBARGADO: Maria Otaviana Barbosa e outros - Isto posto, DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, para que se produzam os efeitos jurídicos e
legais correspondentes. Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, respeitados
os efeitos de eventual gratuidade concedida, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0055777-18.2006.8.06.0001
- Consignação em Pagamento - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Marlucia Guedes Bezerra - Isto posto,
DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, para
que se produzam os efeitos jurídicos e legais correspondentes. Custas e honorários sucumbenciais pela parte autora, estes
fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8° do CPC, respeitado o que dispõe o art. 98, § 3º
do Código de Processo Civil.
ADV: ODETE MENDES ALVES DE MESQUITA (OAB 19921/CE), ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) Processo 0058260-50.2008.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Vega S/A Transportes Urbanos - Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA noticiada acima, em consequência, declaro extinto o feito,
por sentença, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que se produzam todos os efeitos jurídicos
e legais correspondentes. Custas pela parte autora.
ADV: JOANA ANGELICA SILVA (OAB 30162/CE) - Processo 0101060-10.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Espécies de Contratos - REQUERENTE: Amanda Cavalcante Colares - Isto posto, presentes os requisitos para o exercício da
disponibilidade do direito material invocado, hei por bem HOMOLOGAR, por sentença, com julgamento de mérito, o ACORDO
entabulado entre as partes, o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, e, por corolário,
decreto a extinção do feito, para que opere seus jurídicos e legais efeitos. Oficie-se o CEJUSC para que proceda com o
cancelamento da audiência anteriormente designada (fl. 207).
ADV: FRANCISCO OSIETE CAVALCANTE NETO (OAB 32503/CE) - Processo 0123969-46.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Robson dos Santos Araújo - Isto posto, presentes os requisitos para o
exercício da disponibilidade do direito material invocado, hei por bem HOMOLOGAR, por sentença, com julgamento de mérito, o
ACORDO entabulado entre as partes (fls. 33/34), o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo
Civil, e, por corolário, decreto a extinção do feito, para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0134907-03.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERIDO: Embracon Administradora de Consórcio Ltda - Isto
posto, presentes os requisitos para o exercício da disponibilidade do direito material invocado, hei por bem HOMOLOGAR, por
sentença, com julgamento de mérito, o ACORDO entabulado entre as partes, o que faço com fundamento no art. 487, inciso
III, “b”, do Código de Processo Civil, e, por corolário, decreto a extinção do feito, para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
Custas e honorários na forma acordada.
ADV: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO (OAB 26511B/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO
(OAB 29442/BA), ADV: MOZART GOMES DE LIMA NETO (OAB 16445/CE), ADV: LARA FORTE MOTA (OAB 30506/CE) Processo 0139256-54.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Protesto Indevido de Título - REQUERENTE: Josefa Luziane
de Freitas - REQUERIDO: Banco Itau S/A e outro - Isto posto, presentes os requisitos para o exercício da disponibilidade do
direito material invocado, hei por bem HOMOLOGAR, por sentença, com julgamento de mérito, o ACORDO entabulado entre as
partes (fls. 68/69), o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, e, por corolário, decreto
a extinção do feito, para que opere seus jurídicos e legais efeitos. Custas e honorários na forma acordada.
ADV: ANTONIO ESMERALDO FERREIRA SILVA (OAB 26202/CE), ADV: JOSE MARDONES NASCIMENTO DA SILVA (OAB
15768/CE), ADV: WANDERLEY MACHADO SOARES (OAB 4893/CE) - Processo 0142384-87.2013.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: FORTALEZA ACESSÓRIOS LTDA ME - REQUERIDO: ESPÓLIO ANTONIO
LUCIANO SANTOS AMORIM e outro - Defiro o pedido de folhas 227/228. Sendo assim, determino a intimação pessoal de
Ana Carla Pereira Costa e Mirna Kessia Ripardo Lima sócias da empresa OFIAUTO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA, por mandado de Oficial de Justiça, inclusive com autorização para intimação por hora certa, no endereço
da Avenida Bezerra de Menezes 1696, São Gerardo, CEP: 60.325-000, para que esclareçam à este juízo, no prazo de 15
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(quinze) dias, em que condições a referida empresa se instalou no endereço anteriormente ocupado pela empresa Fortaleza
Acessórios e se possuem relação com o Senhor Iran Gomes da Rocha. No mesmo mandado intime-se para que, caso exista
crédito a repassar para a empresa FORTALEZA ACESSÓRIOS, o valor seja depositado em juízo. Esclareça-se também no
mandado que a falta de colaboração com a diligência judicial pode acarretar penalidades legais.
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: OTONIEL AJALA DOURADO (OAB 9288/CE) - Processo 015180708.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria Janete da Costa Teles - REQUERIDO:
Companhia Energética do Ceará - Coelce - Isto posto, DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais correspondentes.
Custas e honorários pela parte autora, estes fixados no montante de R$ 1.000,00 (um mil reis), conforme disposto no art. 85,
§8°, do CPC. Respeitados os efeitos de eventual gratuidade concedida, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo
Civil.
ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP), ADV: JOSIENE NOGUEIRA GAMA (OAB 17446/CE) Processo 0154747-43.2012.8.06.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - REQUERENTE: Fundo Livorno de Investimentos
não padronizados - Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA noticiada acima, em consequência, declaro extinto o feito,
por sentença, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que se produzam todos os efeitos jurídicos
e legais correspondentes. Custas pela parte autora.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE), ADV: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA
CASTRO (OAB 14325/CE), ADV: FRANCISCO FELIPE MACÊDO LIMA (OAB 17802/CE), ADV: VICTOR CESAR FROTA
PINTO FILHO (OAB 24327/CE), ADV: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (OAB 25189A/CE), ADV: WILSON
SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0159127-12.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Ato / Negócio Jurídico
- REQUERENTE: Maria da Conceição Paulo dos Santos - REQUERIDO: Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental
LTDA - Fic Estácio - Isto posto, presentes os requisitos para o exercício da disponibilidade do direito material invocado, hei
por bem HOMOLOGAR, por sentença, com julgamento de mérito, o ACORDO entabulado entre as partes, o que faço com
fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, e, por corolário, decreto a extinção do feito, para que opere
seus jurídicos e legais efeitos. Custas e honorários na forma acordada.
ADV: FRANCISCO DAVID PIRES REBOUÇAS (OAB 16910/CE), ADV: FABÍOLA ALVES CASTELO GUEDES (OAB 36224/
CE) - Processo 0163404-27.2019.8.06.0001 - Produção Antecipada de Provas - Liminar - REQUERENTE: Fortaleza Esporte
Clube - Diante do exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS LIMINARES formulados. Decreto segredo de justiça com a tramitação
deste processo restrita à partes e advogados, em atenção ao estipulado no contrato entre as partes pois se tratam de
informações comerciais - contrato com cláusula de confidencialidade, como forma de evitar dissabores e exposição indevida de
informações comerciais estratégicas evitando-se lesão grave ou de difícil reparação - inteligência do art. 189 do CPC, cujo rol
é exemplificativo. Cite-se os promovidos, por AR, para responder ao presente procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do artigo 382, §1º do CPC, em razão do seu claro caráter contencioso. Intime-se a autora, via DJ para, no mesmo prazo,
manifestar-se sobre a competência do juízo.
ADV: FRANCISCO DAVID PIRES REBOUÇAS (OAB 16910/CE), ADV: FABÍOLA ALVES CASTELO GUEDES (OAB 36224/
CE) - Processo 0163404-27.2019.8.06.0001 - Produção Antecipada de Provas - Liminar - REQUERENTE: Fortaleza Esporte
Clube - Isto posto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o presente processo, nos termos do art. 485, VIII do CPC.
Recolha-se as custas remanescentes, acaso existam. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Decorridos os prazos recursais,
arquivem-se. Expedientes necessários.
ADV: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS (OAB 74368/MG), ADV: JULIO DE ASSIS ARAUJO BEZERRA LEITE (OAB 12972/
CE), ADV: ALUISIO GURGEL DO AMARAL NETO (OAB 23848/CE), ADV: FILIPE SALES RODRIGUES (OAB 37303/CE) Processo 0165463-56.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Anderson de Castro Barros
- REQUERIDO: Stefanini Veiculos Ltda e outro - Isto posto, presentes os requisitos para o exercício da disponibilidade do direito
material invocado, hei por bem HOMOLOGAR, por sentença, com julgamento de mérito, o ACORDO entabulado entre as partes
(fls. 372/376), o que faço com fundamento no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, e, por corolário, decreto a
extinção do feito, para que opere seus jurídicos e legais efeitos.
ADV: JOAO CESAR MARTINS MORORO DE ALMEIDA (OAB 30908/CE) - Processo 0165483-47.2017.8.06.0001 - Monitória
- Cheque - REQUERENTE: Danilo Barros de Oliveira - Defiro a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) dias. Proceda a
secretaria com os expedientes necessários para confecção do Edital. O edital deverá ser publicado pela requerente, duas
vezes, com intervalo de 15 (quinze) dias entre as publicações, no Diário de Justiça Oficial e em jornal local de grande circulação.
ADV: HUMBERTO ANTONIO ALVES DE MORAIS MENDONÇA (OAB 15295/CE), ADV: JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA
(OAB 27660A/CE) - Processo 0177839-40.2018.8.06.0001 (apensado ao processo 0102087-28.2019.8.06.0001) - Renovatória
de Locação - Liminar - REQUERENTE: Khalyl Alencar Tebet e outro - REQUERIDO: Condominio Center Um e outro - Ante o
exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores, extinguindo o processo,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Via de consequência, nos termos do
art. 74, cabeça, da Lei nº 8.245/91, determino o despejo voluntário dos autores Khalil Alencar Tebet e Vander Jamil Tebet do
imóvel locado, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação desta decisão. Não cumprido voluntariamente
os termos deste julgado, expeça-se, independentemente de trânsito em julgado, mandado de despejo, inclusive com ordem
de arrombamento e auxílio de força policial, caso necessário, bem como as autorizações constantes do art. 212, § 2º do CPC.
Condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, mais verba honorária advocatícia no percentual de 20%
sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observadas quanto a parte autora Khalil Alencar Tebet, as regras referentes
aos que são beneficiários de justiça gratuita. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos. Publique-se, intimem-se.
ADV: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (OAB 25189A/CE), ADV: WELLINGTON LUIZ SAMPAIO DE HOLANDA
FILHO (OAB 25274/CE), ADV: LIVIO CAVALCANTE DE ARRUDA NETO (OAB 9976/CE), ADV: DJALMA FERREIRA DE
ARAUJO JUNIOR (OAB 16923/CE), ADV: LUCIANA CAVALCANTI MARINHO (OAB 19536/CE), ADV: ISABEL CRISTINA SALES
DE AVILA (OAB 14878/CE), ADV: RODOLFO LICURGO TERTULINO DE OLIVEIRA (OAB 10144/CE) - Processo 018913047.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão / Resolução - REQUERENTE: Kleber de Brito Quirino - REQUERIDO:
Porto Freire Engenharia e Incorparação Ltda - Conforme disposição expressa no Provimento Nº. 01/2019, emanado da
Corregedoria Geral da Justiça, intime-se a parte embargada para contrarrazões no prazo legal.
ADV: MARCELO DE OLIVEIRA SAMPAIO (OAB 10031/CE), ADV: HEMETERIO PEREIRA ARAUJO (OAB 1811/CE), ADV:
JOSE NEWTON MONTENEGRO FILHO (OAB 4985/CE) - Processo 0258323-72.2000.8.06.0001 - Consignação em pagto. Obrigação de Fazer / Não Fazer - CONSGTE: Maria das Gracas Lobo e outro - CONSIGNADO: Imobiliaria Henrique Jorge
Pinho S/A - Isto posto, DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código
de Processo Civil, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais correspondentes. Custas e honorários pela parte autora,
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estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, respeitados os efeitos de eventual gratuidade concedida, nos termos do
artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.
ADV: ALCIMAR NOGUEIRA DE MOURA (OAB 8499/CE), ADV: SAVIO CAVALCANTE DA PONTE (OAB 6922/CE), ADV:
ALZIRA MARIA DE PAIVA (OAB 8839/CE), ADV: FABIO HENRIQUE BARBOSA PORTELA (OAB 10358/CE), ADV: LILIAN
TOSCANO DE ARAUJO COSTA (OAB 10609/CE) - Processo 0272484-87.2000.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Jose de Almeida - REQUERIDO: Antonio Severino Batista e outros
- Diante do lapso temporal sem movimentação, intime-se a parte autora, pessoalmente (por mandado) e por Diário da Justiça,
para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que lhe convier, sob pena de extinção, nos termos
do art. 485 do CPC. Em ato contínuo, intime-se a parte promovida para se manifestar, nos termos do art. 485, § 6º do CPC.
Após, conclusos.
ADV: ROCHELLE AGUIAR KARAM CORDEIRO (OAB 9818/CE), ADV: AMERICO FERNANDES ROSINO NETO (OAB
34338/CE), ADV: REBEKA GUIMARÃES REBOUÇAS (OAB 35026/CE), ADV: VICTOR CORREIA TOMAS (OAB 13430/CE),
ADV: DAVID BRAGA WANDERLEY (OAB 14133/CE), ADV: ADRIANO GUEDES CARLOS DIAS (OAB 9912/CE), ADV: MARIA
DO SOCORRO SAMPAIO (OAB 5676/CE) - Processo 0403360-33.2000.8.06.0001 - Usucapião - Obrigação de Fazer / Não
Fazer - REQUERENTE: Maria Belmonte e outro - REQUERIDO: Marluce Monte Silva Aguiar e outros - Diante do exposto, com
apoio no douto parecer do integrante do Ministério Público Estadual, hei por bem acolher os embargos declaratórios para o fim
de deferir o pedido de habilitação e determinar a substituição processual da autora originária, ordenando que o mandado seja
expedido em nome de ELILDA PARENTE GUIMARÃES REBOUÇAS, na forma legal e solicitada, mantendo “in totum” os demais
termos da decisão embargada.
ADV: FREDERICO CAMINHA DA SILVEIRA (OAB 5999/CE), ADV: RAFAELA JUCA HOLANDA (OAB 28166/CE), ADV:
ANTONIO WILTON NOCRATO HOLANDA SEGUNDO (OAB 22410-0/CE) - Processo 0411852-62.2010.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Adjudicação Compulsória - REQUERENTE: Ewerton Bezerra do Nascimento - REQUERIDO: Construtora e Imobiliaria
Douglas Ltda - Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA noticiada acima, em consequência, declaro extinto o feito, por
sentença, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e
legais correspondentes. Custas pela parte autora e honorários percentuais no valor de 10% sobre o valor da causa, respeitado
os efeitos de eventual gratuidade deferida, nos moldes do art. 98 § 3 do CPC.
ADV: MARCIO MARTINS BIANCO (OAB 118170/RJ), ADV: MARCELO REBIBOUT (OAB 118877/RJ), ADV: MARCIO
REGIS ARAGAO NOGUEIRA (OAB 14451/CE), ADV: TATIANA LAMBERT BRASIL (OAB 17282/CE) - Processo 046395342.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Liminar - REQUERENTE: Exata Consultoria e Corretora Ltda - REQUERIDO: 7 X
7 Serviços de Teleconferencia e Conferencia Via Internet Ltda - Isto posto, DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais
correspondentes. Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, respeitados os
efeitos de eventual gratuidade concedida, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.
ADV: EVANELDO SOARES MARTINS (OAB 8325/CE) - Processo 0526484-53.2000.8.06.0001 - Monitória - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Luciano Almeida Braga - Isto posto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora, respeitado o que dispõe o art.
98, § 3º do CPC.
ADV: ANTONIA FATIMA PEREIRA BARBOSA (OAB 4121/CE), ADV: MARIA DO CARMO PIMENTEL SABOIA (OAB 5521/CE),
ADV: SAMIA WALESKA PEREIRA BARBOSA DE CARVALH (OAB 8428/CE), ADV: SANDRA WANESKA PEREIRA BARBOSA
(OAB 10642/CE) - Processo 0640644-91.2000.8.06.0001 - Monitória - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Tereza
Dias de Alencar - REQUERIDO: Regina Maria Gondim Coelho - Isto posto, DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, para que se produzam os efeitos jurídicos e legais
correspondentes. Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, respeitados os
efeitos de eventual gratuidade concedida, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.
ADV: VALERIO VALTER DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 6758/RS), ADV: CUSTODIO ARMANDO LITO DE ALMEIDA (OAB
147100/RJ), ADV: FABIANO DE BEM DA ROCHA (OAB 43608/RS), ADV: CINTIA DORNELES (OAB 50423/RS), ADV: RAISSA
CESAR MEDEIROS MARTINS (OAB 19369/CE), ADV: HULME PARENTE GOMES (OAB 13888/CE) - Processo 073612751.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Grendene S/A - Isto posto,
DECRETO A EXTINÇÃO do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil, para
que se produzam os efeitos jurídicos e legais correspondentes. Custas pela parte autora.

EXPEDIENTES DA 8ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0307/2019
ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB 14694/CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO
(OAB 3432/CE) - Processo 0024438-70.2008.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária REQUERENTE: Bv Financeira S/A - Credito Financiamento e Investimento - Determino que o autor comprove, em improrrogáveis
15 (quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas
Processuais). Advirto que a DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal
de Serviços do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa
(art. 10, CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do
CPC. Publiquem.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0049584-74.2012.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO - Considerando que o AR de fls. 41 refere-se a processo distinto do presente feito, determino que a SEJUD
V torne sem efeito referido documento. Sem prejuízo do acima exposto, intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de
15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de
extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do
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CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE) - Processo
0051598-36.2009.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: B.v Financeira S. A C.f.i
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ROSA DOMICILIA MOREIRA ARAGAO DE LIMA (OAB 23731/CE) - Processo 0054700-71.2006.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Banco Santander Brasil S/A e outro Sentença anulada, conforme fls.104/108. Dou regular prosseguimento ao feito. Considerando o disposto no art. 10 da Lei nº
15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe), para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar
aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela
de Custas Processuais), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de
recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema
de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de
pagamento. Publiquem.
ADV: MANOEL LUIZ ALVES (OAB 10917/CE) - Processo 0055247-09.2009.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Embracon Administradora de Consorcio Ltda - REQUERIDO: Espolio de Jose Mairton de
Oliveira Sales e outro - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze)
dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação,
ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do
pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação,
deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0131433-29.2016.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção do endereço do
requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever
daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao
Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei
são de encargos de quem propôs a ação.
ADV: JOAO MANUEL DA SILVA VENANCIO BATISTA (OAB 27144/CE), ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/
CE) - Processo 0137264-63.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos - REQUERIDO: Banco Itaucard
S.A. - Considerando ser admitida a revisão de cláusulas de Contrato Bancário pelo Poder Judiciário, ainda quando extintos,
novados ou quitados, determino a intimação da parte autora (via DJe) para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto
ao pedido de extinção de fls. 88. Fica advertido que o silêncio ensejará a extinção do processo sem resolução do mérito, pela
perda superveniente do objeto.
ADV: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE (OAB 18857/PE) - Processo 0155495-65.2018.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Safra S/A - Considerando o disposto no art.
10 da Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe), para, no prazo de 15 (quinze)
dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela
III da Tabela de Custas Processuais), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que
a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do
Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá
efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0158765-73.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO HONDA S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0161004-40.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco J Safra S/A - Cuidam os autos digitais de Ação de Busca
e Apreensão com fundamento no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente de declara que celebrou contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante. Declara que cumpriu as exigências
da norma de regência e requer o provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a petição inicial e presentes os
requisitos legais insculpidos no art. 3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar “in limine”. Assim, defiro
medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo,
autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e §
2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei
nº. 911/69).
ADV: LEONARDO ESTEVES GURGEL DO AMARAL BRAYNER (OAB 18452/CE) - Processo 0163027-56.2019.8.06.0001
- Procedimento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Maria Estela da Rocha - Ao exposto, denego
a tutela provisória de urgência nos termos formulados. Determino a CITAÇÃO do réu (Carta com AR) para, querendo, oferecer
resposta em 15 (quinze) dias (CPC 335), devendo, no mesmo prazo, apresentar o contrato objeto da presente ação, em razão
da inversão do ônus da prova que ora defiro, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, possibilitando o exame concreto da relação
jurídica estabelecida entre as partes. Ciência ao autor da presente decisão (via DJe). Expedientes necessários.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0163072-60.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Toyota do Brasil Sa - Intime-se a parte
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autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias
acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado
na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos
do art. 290 do CPC.
ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 46922DF) - Processo 0163306-42.2019.8.06.0001 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Ccb Brasil S/A Crédito Financiamentos e
Investimentos - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou
comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo
Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas
processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ),
disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0163856-37.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito, Financiamento e Investimento
S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem
ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0163870-21.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15
(quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as
destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item
IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0163886-72.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15
(quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as
destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item
IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP) - Processo 0164013-10.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos,
bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º
16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de
serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual
não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0164048-67.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Toyota do Brasil Sa - Assim, defiro a medida
liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo,
autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e §
2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei
nº. 911/69).
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0164110-10.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymoré Credito Financiamentos S.a. - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas,
obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: SÉRGIO SCHULZE (OAB 7629/SC) - Processo 0164866-19.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.a - Intime-se a parte
autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias
acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado
na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos
do art. 290 do CPC.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0165250-79.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.a. - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0165521-88.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.a. - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0165561-70.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
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determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: SÉRGIO SCHULZE (OAB 7629/SC) - Processo 0165648-26.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.a. - Intime-se a parte
autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias
acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado
na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do
art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente,
pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0167144-90.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15
(quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as
destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item
IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia
de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema
de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de
pagamento. Publiquem.
ADV: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB 231747/SP) - Processo 0182548-89.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Disal - Administradora de Consórcio Ltda - Inicialmente, registro
que entendo que a contestação e/ou pedido de purgação da mora, na ação de busca e apreensão, somente deve ocorrer
após a efetivação da busca e a citação, na forma do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual deixo de apreciar a
referida peça. Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), ADV: ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP) - Processo 020287123.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Contratos Bancários - REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN
S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB 14694/CE), ADV: BRUNO VELLOSO FONTENELLE
CAMELO RODRIGUES (OAB 20586/CE), ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB 18556B/CE) - Processo 050518534.2011.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: B V Financeira S/a, Credito,
Financiamento e Investimento e outro - Intime-se a parte autora, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o
polo ativo da demanda, juntando aos autos o termo de cessão de crédito aludido às fls. 43/46. Deverá ainda, em igual prazo,
manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus
que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de
busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde
logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ADRIANO GEOFFREY DE GOIS ARAUJO (OAB 14714/CE) - Processo 0903148-32.2012.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Regina Silva Ribeiro de Oliveira - Renove-se o expediente de
fls. 121, observando-se o endereço fornecido às fls. 130. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0308/2019
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020-0/SP), ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo
0032592-44.2013.8.06.0117 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: B.v Financeira
S/A Credito, Financiamento e Investimento e outro - Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida
a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de
possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), ADV: ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP), ADV: DANIEL NUNES
ROMERO (OAB 168016/SP) - Processo 0042722-87.2012.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar
- REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEM - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se
sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei
lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca
e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo,
recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0101577-15.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Jsafra Sa - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
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citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0103257-69.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Banco Bradesco S.A - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0108268-45.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Intime-se a
parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB 27988/CE) - Processo 0109998-14.2007.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Portoseg S/A - Credito, Financiamento e Investimento
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 012000460.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB 231747/SP) - Processo 0127052-41.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Disal Administradora de Consórcios Ltda - Intime-se a parte autora
(DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 35635A/CE) - Processo 0128026-10.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Intime-se a parte autora
(DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 35635/CE) - Processo 0132165-05.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Intime-se a parte autora
(DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0135475-24.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco J. Safra S.a - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0135475-24.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco J. Safra S.a - Expeça-se novo mandado de busca e
apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o
bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes
necessários.
ADV: MANOEL LUIZ ALVES (OAB 10917/CE), ADV: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA OLIVEIRA (OAB 33787/CE) - Processo
0137308-43.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Embracon Administradora
de Consorcio Ltda - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa
do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de
extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do
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CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 35635A/CE) - Processo 0137839-61.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A e outro - Intime-se a
parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP) - Processo 0140925-40.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.a. - Intimese a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP) - Processo
0141609-72.2013.8.06.0001 (apensado ao processo 0902379-24.2012.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Financiamento de Produto - REQUERENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Expeçase novo mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo,
deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da
integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018/CE), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189/CE) - Processo
0141745-93.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bradesco
Administradora de Consorcios Ltda - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre
a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe
compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e
apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo,
recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP) - Processo 0149934-60.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO ITAÚ S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 015016553.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0158712-82.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Gmac S.a - Cuidam os autos digitais de Ação de Busca e Apreensão
com fundamento no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente de declara que celebrou contrato de financiamento
garantido por alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante. Declara que cumpriu as exigências da norma de regência
e requer o provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a petição inicial e presentes os requisitos legais insculpidos
no art. 3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar “in limine”. Assim, defiro medida liminar e determino a
expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo, autorizada a requisição
e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e § 2º, CPC). Determino a
anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69).
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0159235-31.2018.8.06.0001 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Banco J. Safra S/A - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP) - Processo 0163209-42.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itaú S/A - Cuidam os autos digitais de Ação de Busca
e Apreensão com fundamento no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente de declara que celebrou contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante. Declara que cumpriu as exigências
da norma de regência e requer o provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a petição inicial e presentes os
requisitos legais insculpidos no art. 3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar “in limine”. Assim, defiro
medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo,
autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e §
2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei
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nº. 911/69).
ADV: MATHEUS DE PAULO PESSOA (OAB 38819/CE) - Processo 0164065-06.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco S.A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos,
bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º
16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de
serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual
não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), ADV: ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP) - Processo 016882010.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Gmac S/A Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, sob
pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.
485, IV do CPC). Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas
diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0173533-28.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itaucard S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0179657-95.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itaucard S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 24998/CE), ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
- Processo 0183261-06.2012.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Banco Itau Unibanco S.A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão
negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob
pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.
485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas
diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP) - Processo 0183879-38.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ (OAB 26501/CE) - Processo 0184683-40.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A. - Assim, defiro medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial,
ficando, desde logo, autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário
(art. 846, “caput” e § 2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§
9º, art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69).
ADV: CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ (OAB 26501/CE) - Processo 0184683-40.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0187229-34.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - Assim, defiro a
medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo,
autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e §
2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei
nº. 911/69).
ADV: JOSE WELLINGTON COUTINHO CAMPELO (OAB 6441/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE), ADV:
MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo 0190266-45.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDA: MARIA CLEMENTINA MENEZES FARIAS - Determino que o autor comprove, em improrrogáveis 15 (quinze) dias,
o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais). Advirto que
a DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal de Serviços do e-SAJ, sem
o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10, CPC), advirto que,
decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC. Publiquem.
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ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189/CE) - Processo 0192597-97.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: ITAÚ SEGUROS S.A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de
15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180A/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179A/CE)
- Processo 0209072-60.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - REQUERENTE:
Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa
do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de
extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do
CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP) - Processo
0426771-56.2010.8.06.0001 (apensado ao processo 0396318-78.2010.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento - Expeça-se novo mandado
de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o
local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida.
Expedientes necessários.
ADV: TATIANE MOURA DE MELO (OAB 22723-A/CE) - Processo 0469254-67.2011.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Contratos Bancários - REQUERENTE: Banco Volkswagen S. A. - Expeça-se novo mandado de busca
e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local
onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida.
Expedientes necessários.
ADV: GUSTAVO DE SOUSA LOPES (OAB 18095/CE), ADV: EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA (OAB 4448/CE) - Processo
0481973-81.2011.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banco Gmac S.a - Assim,
defiro a medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando,
desde logo, autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846,
“caput” e § 2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º
do Dec.-lei nº. 911/69).
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179/
CE) - Processo 0895010-08.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Financiamento de Produto REQUERENTE: Banco Bradesco S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre
a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe
compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e
apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo,
recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0309/2019
ADV: LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO (OAB 47710-0/PR), ADV: GUSTAVO RIBEIRO PINTO (OAB 25594/CE), ADV:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0015721-80.2013.8.06.0070 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Bv Financeira S/A Credito Financaimento e Investimento - Considerando o
disposto no art. 10 da Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe), para, no prazo
de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial de justiça (item
IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de
serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual
não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179A/CE), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVAS DOS SANTOS (OAB 35180A/CE)
- Processo 0100729-28.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A - Determino que o autor comprove, em improrrogáveis 15 (quinze) dias, o
recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais). Advirto que a
DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal de Serviços do e-SAJ, sem
o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10, CPC), advirto que,
decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC. Publiquem.
ADV: JOAO PAULO ARRUDA BARRETO CAVALCANTE (OAB 22880/CE) - Processo 0101585-89.2019.8.06.0001 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco S.A - Expeça-se novo mandado
de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o
local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida.
Expedientes necessários.
ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), ADV: SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP) - Processo 010300566.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco
Financiamentos S.a - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa
do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de
extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do
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CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE) - Processo 010984995.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A
- Determino que o autor comprove, em improrrogáveis 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial
de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais). Advirto que a DAE das custas processuais devem ser
geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal de Serviços do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento.
Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10, CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a
comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE) - Processo 010999573.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Panamericano
S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018/CE), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) Processo 0111471-83.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltdabradesco Administradora de Consórcios Ltda - Determino que o autor comprove,
em improrrogáveis 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela
de Custas Processuais). Advirto que a DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas
do Portal de Serviços do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisõessurpresa (art. 10, CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto
pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485,
IV do CPC.
ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP) - Processo 0115762-63.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda - Expeça-se novo
mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá
indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade
da dívida. Expedientes necessários.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: ALINE BENICIO MUNIZ (OAB 23014/CE) - Processo 011846360.2017.8.06.0001 (apensado ao processo 0179138-23.2016.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca
e Apreensão - REQUERENTE: CCB BRASIL - Créditos Financiamentos e Investimentos - REQUERIDO: Paulo Roberto Miranda
da Silva - Portanto, REVOGO A SUSPENSÃO, determinando o prosseguimento do feito com o devido CUMPRIMENTO DA
MEDIDA LIMINAR. Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em
caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na
ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE)
- Processo 0119814-97.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE:
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda - Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida
a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de
possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: MANOEL LUIZ ALVES (OAB 10917/CE) - Processo 0121144-66.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Embracon Administradora de Consórcio Ltda. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP), ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP) Processo 0127760-23.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: B V
Financeira A S Credito Financiamento e Investimento - Cuidam os autos digitais de Ação de Busca e Apreensão com fundamento
no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente de declara que celebrou contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante. Declara que cumpriu as exigências da norma de regência e requer o
provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a petição inicial e presentes os requisitos legais insculpidos no art.
3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar “in limine”. Assim, defiro medida liminar e determino a expedição
de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo, autorizada a requisição e o uso de
força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e § 2º, CPC). Determino a anotação da
cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69).
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747/CE) - Processo 0131328-47.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco S.A - Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/
citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem
ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes
necessários.
ADV: OSIRIS ANTINOLFI (OAB 22189/RS), ADV: ANA LÚCIA ANTINOLFI (OAB 25812/RS), ADV: CLAYTON MOLLER
(OAB 21483/RS) - Processo 0136024-29.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária
- REQUERENTE: Banco Bradesco S.A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre
a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe
compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e
apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo,
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recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP)
- Processo 0136959-40.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - REQUERENTE:
Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179A/CE), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVAS DOS SANTOS (OAB 35180A/CE)
- Processo 0138124-54.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Determino que o autor comprove, em improrrogáveis 15 (quinze) dias, o
recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais). Advirto que a
DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal de Serviços do e-SAJ, sem
o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10, CPC), advirto que,
decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0143730-97.2018.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Aymore Crédito, Financiamento e
Investimento S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa
do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de
extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do
CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: RANIERE DE SOUSA BARROS (OAB 15565/CE), ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/
PE) - Processo 0148230-46.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Cédula de Crédito Bancário REQUERENTE: Banco J Safra S/A - REQUERIDO: Manoel Ramos dos Santos - Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/
citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem
ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes
necessários.
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179/CE)
- Processo 0149616-82.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Banco Honda S/A - Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido
e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Ainda, sem
embargo, poderá a instituição financeira manifestar interesse na conversão da presente ação de busca em execução, na forma
do art. 4.º do Dec.-lei n.º 911/69. Expedientes necessários.
ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP), ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP) Processo 0149845-08.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Omni S/A Credito, Financiamento e Investimento - Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida
a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de
possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP) - Processo 0151102-63.2019.8.06.0001
- Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE: Portoseg S/A - Credito, Financiamento
e Investimento - A guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas/despesas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente,
pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
sem o qual não haverá efeito de pagamento. Eventual pedido de restituição de custas/despesas recolhidas de maneira diversa,
deverão ser requeridas ao Setor de Protocolo Geral do Tribunal de Justiça, conforme orientação constante no site do Fundo
Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará (FERMOJU). Dito isto, intime-se a parte
autora (DJe) para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais, conforme estabelecido
acima. Publique-se.
ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP) - Processo 0151454-55.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO ITAÚ S/A - Determino que o autor comprove, em
improrrogáveis 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de
Custas Processuais). Advirto que a DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas
do Portal de Serviços do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisõessurpresa (art. 10, CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto
pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485,
IV do CPC.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179A/CE), ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180A/CE)
- Processo 0152585-70.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE), ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo
0153971-67.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Pan
S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
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ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE) - Processo
0154138-84.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira
- Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde
se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Ainda, sem embargo, poderá a
instituição financeira manifestar interesse na conversão da presente ação de busca em execução, na forma do art. 4.º do Dec.lei n.º 911/69.
ADV: SÉRGIO SCHULZE (OAB 7629/SC) - Processo 0154731-45.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A - Considerando o
disposto no art. 10 da Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe), para, no prazo
de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial de justiça (item
IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de
serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual
não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE) - Processo
0155367-79.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira
- Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do
veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito
da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: SARA EVANGELISTA PINHEIRO (OAB 32037/CE), ADV: ANA LÚCIA ANTINOLFI (OAB 25812/RS), ADV: OSIRIS
ANTINOLFI (OAB 22189/RS) - Processo 0155413-39.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Cédula de
Crédito Bancário - REQUERENTE: Banco Bradesco S/A - REQUERIDO: Vital Distribuidora e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda Me - Em assim sendo, INDEFIRO o pedido sob análise, e em consequência determino a intimação da parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete,
sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.
485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas
diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: KARILENY SALES PINTO UCHOA (OAB 21348/CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432/
CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO (OAB 23599/CE) - Processo 0156118-42.2012.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: JOSÉ ELEILSON SOARES DE SOUZA e outro - REQUERIDO:
Banco Santander - Compulsando os autos, constata-se a ausência do contrato objeto da presente ação, impossibilitando o
exame concreto da relação jurídica estabelecida entre as partes. Em casos como este o Superior Tribunal de Justiça vem se
manifestando no sentido do cabimento da inversão do ônus da prova em contratos bancários (art. 6°, VIII do CDC) ficando a
cargo o banco requerido a apresentação do contrato firmado. Assim, determino a intimação do requerido, por meio de seu patrono
(Dje) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o contrato que se questiona nos autos. Expedientes necessários.
ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP) - Processo 0156292-07.2019.8.06.0001 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Disal Administradora de Consórcios Ltda Considerando o disposto no art. 10 da Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe),
para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial de
justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais) conforme o despacho de fls. 27, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem
ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179A/CE), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVAS DOS SANTOS (OAB 35180A/CE)
- Processo 0158538-10.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Determino que o autor comprove, em improrrogáveis 15 (quinze) dias, o
recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais). Advirto que a
DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal de Serviços do e-SAJ, sem
o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10, CPC), advirto que,
decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0163240-62.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Ccb Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos - Considerando o
disposto no art. 10 da Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe), para, no prazo
de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial de justiça (item
IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de
serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual
não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0164457-43.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda Considerando o disposto no art. 10 da Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial
de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art.
290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente,
pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE),
sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP) - Processo 0164568-27.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S.a.
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem
ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do
Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE), ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP) Processo 0164587-33.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher
as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às
diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela
III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0164862-79.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itaú S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas,
obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça
do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP), ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP) - Processo 016543032.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Gmac S. A
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0165557-33.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Jsafra Sa - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos,
bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º
16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180-0/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP)
- Processo 0176600-98.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE:
Mapfre Seguros Gerais S.a. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão
negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob
pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.
485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas
diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI (OAB 27021/CE) - Processo 0179028-58.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco de Lage Landen Brasil S/A - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0180440-24.2015.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV Financeira - Intime-se a parte autora (DJe) para,
no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179/CE)
- Processo 0181247-73.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Banco Panamericano S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão
negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob
pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.
485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas
diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0187353-17.2018.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A - Expeça-se novo mandado
de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o
local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida.
Expedientes necessários.
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0187353-17.2018.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A - Intime-se a parte autora
(DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE), ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo
0189466-41.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bv Financeira
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção do endereço
do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é
dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido
ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em
lei são de encargos de quem propôs a ação.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE) - Processo 018981544.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bv Financeira S.a.
Crédito Financiamento e Investimento - Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição
financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar
eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA (OAB 37940/CE) - Processo 0192538-70.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Judicial - REQUERENTE: Caixa Consórcios S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE), ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo
0195063-25.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Pan
S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0211252-49.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Itau Unibanco Veiculo Administradora de Consórcios Ltda - Intime-se a
parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 26502/CE) - Processo 0464563-10.2011.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itaucard S/A - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete,
sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.
485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas
diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: JORGE EDUARDO PEREIRA DA COSTA (OAB 11180/CE) - Processo 0479476-80.2000.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Antonio Alves de Morais - Intime-se a parte autora, através de seu
advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se possui interesse no feito e se manifestar sobre a devolução do AR, às
fls. 73, indicando o endereço atualizado do requerido para fins de citação, sob pena de extinção sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, IV, CPC/15. Expedientes necessários.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747/CE) - Processo 0544480-44.2012.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Safra S.a. - Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação.
Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado
a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: FABIO NOGUEIRA ROCHA (OAB 14833/CE) - Processo 0549808-52.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Fabiola Cristina Martins - Ao exposto, denego a tutela provisória de
urgência nos termos formulados. Determino a CITAÇÃO do réu (Carta com AR) para, querendo, oferecer resposta em 15 (quinze)
dias (CPC 335), devendo, no mesmo prazo, apresentar o contrato objeto da presente ação, em razão da inversão do ônus da
prova que ora defiro, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, possibilitando o exame concreto da relação jurídica estabelecida entre
as partes. Ciência ao autor da presente decisão (via DJe).
ADV: ANTONIO ESMERALDO FERREIRA SILVA (OAB 26202/CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB
3432/CE) - Processo 0837187-76.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE:
TARCISIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Compulsando os autos,
constata-se a ausência do contrato objeto da presente ação, impossibilitando o exame concreto da relação jurídica estabelecida
entre as partes. Em casos como este o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido do cabimento da inversão
do ônus da prova em contratos bancários (art. 6°, VIII do CDC) ficando a cargo o banco requerido a apresentação do contrato
firmado. Assim, determino a intimação do requerido, por meio de seu patrono (Dje) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos
autos o contrato que se questiona nos autos. Expedientes necessários.
ADV: REGINALDO PATRICIO DE SOUSA (OAB 21396/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE), ADV:
MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo 0892849-25.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: BV Financeira - REQUERIDO: Francisco José da Silva - Expeça-se novo
mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá
indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade
da dívida. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0310/2019
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), ADV: ANTONIO HAROLDO GUERRA LOBO (OAB 15166/CE)
- Processo 0112986-90.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de Contratos - REQUERENTE:
Banco Honda s/a - REQUERIDO: Jonathan Bruno da Silva Lopes - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze)
dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação,
ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do
pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação,
deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0116094-30.2016.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A - Intime-se a parte autora
(DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP)
- Processo 0143434-75.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE:
Mapfre Seguros Gerais S.a. - Deixo de analisar a petição de fls.99, eis que já consta restrição meio do sistema RENAJUD,
conforme fls. 74/75. Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0146127-95.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Cuidam os autos digitais
de Ação de Busca e Apreensão com fundamento no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente de declara que
celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante. Declara que cumpriu
as exigências da norma de regência e requer o provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a petição inicial e
presentes os requisitos legais insculpidos no art. 3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar “in limine”.
Assim, defiro medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial,
ficando, desde logo, autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário
(art. 846, “caput” e § 2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§
9º, art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69).
ADV: ELOI CONTINI (OAB 35602/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE), ADV: MARIA SOCORRO
ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROBERTA ARAUJO DE CARVALHO (OAB 18116/CE) - Processo 014961818.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO Rci Brasil S/A
- Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção do endereço
do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada.
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018/CE), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo
0153604-09.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE: Bradesco
Administradora de Consorcios Ltda e outro - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se
sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei
lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca
e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo,
recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0155833-05.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO ITAU SEGUROS S/A - Assim, defiro a
medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo,
autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e §
2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei
nº. 911/69).
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0155833-05.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO ITAU SEGUROS S/A - Cumpra-se a decisão
de fls. 54/55, expedindo-se o competente mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que,
em caso de apreensão do veículo, deverá indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição
na ocorrência do depósito da integralidade da dívida. Expedientes necessários.
ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP) - Processo 0161223-53.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Mares Mapfre Riscos Especiais Seguradora S.a.
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: JOSE JUCA PAIVA SOBRINHO (OAB 23305/CE) - Processo 0161255-58.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP) - Processo 0161725-89.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itaú S/A - Cuidam os autos digitais de Ação de Busca
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e Apreensão com fundamento no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente de declara que celebrou contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante. Declara que cumpriu as exigências
da norma de regência e requer o provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a petição inicial e presentes os
requisitos legais insculpidos no art. 3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar “in limine”. Assim, defiro
medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo,
autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e §
2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei
nº. 911/69).
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649/CE) - Processo 0162398-82.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Pan S.a. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos,
bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º
16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0164005-33.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15
(quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as
destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item
IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: SÉRGIO SCHULZE (OAB 7629/SC) - Processo 0164878-33.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.a - Intime-se a parte
autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias
acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado
na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos
do art. 290 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165032-51.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165054-12.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Invs S.a - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165057-64.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Invs S.a - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165066-26.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Invs S.a - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165079-25.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Invs S.a - Intimese a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165188-39.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/a. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165193-61.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Contratos Bancários - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Investimento
S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB 27988/CE) - Processo 0165745-26.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Portoseg S.a. Crédito, Financiamento e Investimento - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento
das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme
determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição,
nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0165831-94.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.a. - Cuidam
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os autos digitais de Ação de Busca e Apreensão com fundamento no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente
de declara que celebrou contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante.
Declara que cumpriu as exigências da norma de regência e requer o provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a
petição inicial e presentes os requisitos legais insculpidos no art. 3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar
“in limine”. Assim, defiro medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na
exordial, ficando, desde logo, autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer
necessário (art. 846, “caput” e § 2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema
RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69).
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0168050-80.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Mapfre Seguros Gerais S.a. - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias acostadas
aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado na Lei
Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art.
290 do CPC.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE)
- Processo 0187110-73.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
BANCO PAN S.A. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa
do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de
extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do
CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0311/2019
ADV: ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP) - Processo 0110856-25.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0113502-76.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Pan S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: JOAO PAULO ARRUDA BARRETO CAVALCANTE (OAB 22880/CE) - Processo 0119525-67.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco S.A - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0137808-80.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/a. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0138668-42.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Expeça-se novo
mandado de busca e apreensão/citação. Fica advertida a instituição financeira que, em caso de apreensão do veículo, deverá
indicar o local onde o bem ficará depositado a fim de possibilitar eventual restituição na ocorrência do depósito da integralidade
da dívida. Expedientes necessários.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0138950-80.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Consorcio Nacional Honda Ltda - Cuidam os autos digitais de Ação de Busca
e Apreensão com fundamento no art. 3º do Dec.-lei nº. 911/69 e na qual a parte requerente de declara que celebrou contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária, inadimplido pelo devedor fiduciante. Declara que cumpriu as exigências
da norma de regência e requer o provimento judicial liminar. Estando devidamente instruída a petição inicial e presentes os
requisitos legais insculpidos no art. 3º, “caput”, do Dec.-lei nº. 911/69, acolho a pretensão cautelar “in limine”. Assim, defiro
medida liminar e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, ficando, desde logo,
autorizada a requisição e o uso de força policial em caso de arrombamento, se assim, o fizer necessário (art. 846, “caput” e §
2º, CPC). Determino a anotação da cláusula de vedação de circulação do veículo no sistema RENAJUD (§ 9º, art. 3º do Dec.-lei
nº. 911/69).
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ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0138950-80.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Consorcio Nacional Honda Ltda - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 29282A/CE) - Processo 0139973-61.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Rci Brasil Sa - Em assim sendo, intime-se a parte autora
para que, em 15 (quinze) dias, junte aos autos o termo de transação judicial para os fins devidos ou forneça endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC), facultado ainda, nos termos do art. 4º do
Dec. Lei nº 911/69, o requerimento da conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça
novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para
fins de cumprimento.
ADV: CELSO MARCON (OAB 19431/CE) - Processo 0145933-95.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Consorcio Nacional Honda Ltda - Considerando o disposto no art. 10 da
Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do autor, por intermédio do seu patrono (DJe), para, no prazo de 15 (quinze) dias,
juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas referentes a diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da
Tabela de Custas Processuais), sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia
de recolhimento judicial (GRJ) das custas processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema
de Automação da Justiça (e-SAJ), disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de
pagamento. Publiquem.
ADV: HUDSON JOSÉ RIBEIRO (OAB 150060/SP), ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP) Processo 0149619-32.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Interpretação / Revisão de Contrato REQUERIDA: Ana Paula Barros da Silva - Considerando o disposto no art. 10 da Lei nº 15.834/2015, determino a intimação do
autor, por intermédio do seu patrono (DJe), para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento
das custas referentes a diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais), sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Advirto que a guia de recolhimento judicial (GRJ) das custas
processuais devem ser geradas, obrigatoriamente, pelo portal de serviços do Sistema de Automação da Justiça (e-SAJ),
disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), sem o qual não haverá efeito de pagamento. Publiquem.
ADV: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO (OAB 370960/SP) - Processo 0153781-46.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL)
S.A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ZULMIRA COSTA GOES DE OLIVEIRA (OAB 4182/CE), ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo
0157827-05.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - REQUERIDA: Maria Socorro da Costa - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE), ADV: ZULMIRA COSTA GOES DE OLIVEIRA (OAB 4182/CE) Processo 0157827-05.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - REQUERIDA: Maria Socorro da Costa - Determino que o autor comprove, em
improrrogáveis 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de
Custas Processuais). Advirto que a DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas
do Portal de Serviços do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisõessurpresa (art. 10, CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto
pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485,
IV do CPC. Publiquem.
ADV: ALDENIRA GOMES DINIZ (OAB 20837/CE), ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo
0159089-63.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO
HONDA S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr.
Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção
do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC)
OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0165276-77.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento
S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0165468-10.2019.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Vokswagem S/A - Intime-se a parte autora
(DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o recolhimento das guias
acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça, conforme determinado
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na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos
do art. 290 do CPC.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0166848-73.2016.8.06.0001 (apensado ao processo
0880679-21.2014.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco
Bradesco S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr.
Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção
do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC)
OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP), ADV: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 156187/SP)
- Processo 0171051-78.2016.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Banco Pan S.a. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa
do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de
extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do
CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ (OAB 26501/CE) - Processo 0174997-87.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: GUSTAVO DE
SOUSA LOPES (OAB 18095/CE) - Processo 0182553-43.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Liminar - REQUERENTE: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias,
manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus
que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de
busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde
logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP) - Processo 0187298-66.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Itaucard S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP) - Processo 0196696-42.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda e outro - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0484311-28.2011.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: CELSO MARCON (OAB 19431/CE), ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo
0881701-17.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO
JSAFRA S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr.
Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção
do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC)
OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos
oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA KAYRENA DA SILVA FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0312/2019
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0100457-05.2017.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Pan S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
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fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: MANOEL LUIZ ALVES (OAB 10917/CE) - Processo 0107667-73.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Embracom Administradora de Consórcio Ltda - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE), ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018A/CE) Processo 0109928-11.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE:
Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se
sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei
lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca
e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo,
recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0112033-24.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Intime-se a parte autora (DJe)
para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado
do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº
911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para
fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
Publiquem.
ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 011303881.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A
- Determino que o autor comprove, em improrrogáveis 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial
de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais). Advirto que a DAE das custas processuais devem ser
geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal de Serviços do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento.
Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10, CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a
comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0113054-35.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Determino que o autor comprove, em improrrogáveis 15
(quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de Custas Processuais).
Advirto que a DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas do Portal de Serviços
do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisões-surpresa (art. 10,
CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto pela ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC.
Publiquem.
ADV: GABRIELLEN CARNEIRO DE MELO (OAB 40011/CE) - Processo 0114987-43.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Ioneide Mayra Vasconcelos Oliveira - Intimem-se a parte autora, via
DJe, para no prazo de 05(cinco) dias, cumprir a determinação constante às fls.108 proferida em sede de agravo de instrumento,
procedendo-se com o depósito das parcelas vencidas, nos parâmetros indicados pelo Banco Central. Transcorrido o prazo com
ou sem manifestação, retornem os autos a conclusão. Expedientes necessários.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0117710-69.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Safra S/A - Determino que o autor comprove, em
improrrogáveis 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (item IX da Tabela III da Tabela de
Custas Processuais). Advirto que a DAE das custas processuais devem ser geradas obrigatoriamente pelo módulo de custas
do Portal de Serviços do e-SAJ, sem o qual não haverá efeito de pagamento. Em respeito ao princípio da vedação às decisõessurpresa (art. 10, CPC), advirto que, decorrido o prazo assinalado sem a comprovação do recolhimento, o processo será extinto
pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485,
IV do CPC. Publiquem.
ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 012000108.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649/CE) - Processo 0133473-76.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO ITAÚ S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0144100-42.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Intime-se a
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parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE) - Processo 014629415.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A
- Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho,
fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito
por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos
termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo,
caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de
justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018/CE), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) Processo 0147038-10.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE:
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda - Compulsando os autos, constata-se ausência de contrato, impossibilitando a
verificação do endereço da requerida constante no instrumento firmado, informação necessária para constatar o preenchimento
dos requisitos da constituição em mora. Em assim sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, juntar
aos autos o documento supracitado, sob pena de indeferimento da inicial por ausência de condição de procedibilidade e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Intime(m)-se via DJe.
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP) - Processo 0155281-40.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Intime-se
a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649/CE) - Processo 0162642-11.2019.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais iniciais ou comprovar o
recolhimento das guias acostadas aos autos, bem como as destinadas às diligências a serem realizadas pelo Oficial de justiça,
conforme determinado na Lei Estadual n.º 16.132/2016, item IX da Tabela III do Anexo Único, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0170825-10.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intime-se a parte autora (DJe) para, no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0181479-51.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Intime-se a
parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo
endereço atualizado do requerido para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º
do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo
endereço para fins de apreensão/citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de
cumprimento. Publiquem.
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 33640A/CE), ADV: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB 30820/RS), ADV: LUIZ
ERNESTO DE ALCANTARA PINTO (OAB 14181/CE) - Processo 0181549-73.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: Banco Bmg S/A e outro - Compulsando os autos, constata-se a ausência do
contrato firmado entre o Banco Pan S/A, impossibilitando o exame concreto da relação jurídica estabelecida entre as partes.
Em casos como este o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido do cabimento da inversão do ônus da
prova em contratos bancários (art. 6°, VIII do CDC) ficando a cargo o banco requerido a apresentação do contrato firmado.
Assim, determino a intimação do requerido, por meio de seu patrono (Dje) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o
contrato que se questiona nos autos. Expedientes necessários.
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE) - Processo 0186008-16.2018.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO PAN S.A. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0196553-53.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Considerando o lapso temporal transcorrido
desde a expedição do mandado de fls. 36, oficie-se À CEMAN para que proceda a devolução do referido mandado. Sem prejuízo
do acima exposto, intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido
para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.
ADV: ALINE SILVA LEMOS (OAB 20565/CE) - Processo 0832796-78.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
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Fiduciária - Financiamento de Produto - REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Intime-se a parte autora, pessoalmente (Carta com AR ou via Portal eletrônico, se for o caso) e por intermédio de seu patrono
(DJe) para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito promovendo os atos necessários para
seu regular processamento, ou, no mesmo prazo, exerça a faculdade prevista no art. 4º, do Decreto lei nº 911/69, apresentando
manifestação pelo interesse na conversão da ação de busca e apreensão em execução. Fica advertido que, não adotada
nenhuma das providências acima, o processo será extinto sem resolução do mérito (art.485, IV, CPC).
ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE) - Processo 0866422-88.2014.8.06.0001 (apensado ao processo
0186426-27.2013.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO
AYMORÉ - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15(quinze)
dias, manifestar-se sobre a certidão negativa do Sr. Meirinho, fornecendo endereço atualizado do requerido para fins de citação,
ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do
pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em tempo, caso forneça novo endereço para fins de apreensão/citação,
deverá, desde logo, recolher as custas diligenciais dos oficiais de justiça para fins de cumprimento. Publiquem.

EXPEDIENTES DA 10ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MARIA SOBREIRA DANTAS TAVARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0399/2019
ADV: TIAGO GABRIEL MAVIGNIER (OAB 29717/CE) - Processo 0165265-48.2019.8.06.0001 - Tutela Cautelar Antecedente
- Saúde - AUTOR: Sandro Weyman Tavares Tavora - Vistos, SANDRO WEYMAN TAVARES TÁVORA, propôs o presente
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECEDENTE em face de UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA
MÉDICA LTDA, tendo em vista a negativa da cobertura do plano de saúde para a realização do procedimento cirúrgico pelo
método Lasik Refrativa. Ao analisar a peça inicial, foi possível constatar a ocorrência de equívoco por parte do patrono, pois
a petição inicial que inicia com a narrativa pela necessidade de realização de procedimento oftalmológico cirúrgico, em certo
momento passa a defender a necessidade de internação em UTI em decorrência de insuficiência respiratória aguda (CID J96.0),
pneumonia bacteriana. Não bastasse isso, com a inicial não foi juntado nenhum dos documento essenciais para a propositura
da ação listados nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Relacionado ao caso concreto, seja pela necessidade da
cirurgia ocular ou seja pela necessidade de internação em UTI, também não houve a juntada de um único documento sequer.
À vista disso, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte autora (via Diário da Justiça e na pessoa
do Advogado constituído) para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, EMENDAR do feito inicial, nos termos indicados acima, sob
pena de indeferimento da petição inicial, inclusive para que traga aos autos documentos que atestem a hipossuficiência alegada
pelo suplicante. Fortaleza (CE), 02 de setembro de 2019. Angela Maria Sobreira Dantas Tavares Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MARIA SOBREIRA DANTAS TAVARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0400/2019
ADV: FRANCISCO MAILSON DE OLIVEIRA SILVA (OAB 26527/CE) - Processo 0166009-43.2019.8.06.0001 - Monitória
- Inadimplemento - REQUERENTE: Escola Profissional Padre João Piamarta - Vistos, ESCOLA PROFISSIONAL PADRE
JOÃO PIAMARTA propõe ação monitória em face de Mary Lucia Gomes Silva, pelos fatos que expõe na exordial de fls. 1/04.
Inicialmente, a empresa autora requer a concessão da gratuidade judiciária para a pessoa jurídica. Para tanto alega tratar-se
de entidade beneficente, que alto índice de inadimplemento, de forma que não é capaz de arcar com o pagamento das custas
processuais. Pois bem. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 98, incluiu, dentre os potenciais beneficiários da
gratuidade judiciária, a pessoa jurídica. Nesse caso, porém, a concessão do benefício depende da comprovação da insuficiência
de recursos, pois que inexiste a presunção legal de veracidade dessa afirmação. Esse entendimento é sedimentado pelo
STJ, na Súmula de nº 481, que diz: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O tema também é pacificado dentre os Tribunais
brasileiros, veja o exemplo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS
- COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NECESSIDADE - ENTIDADE BENEFICIENTE - CUNHO SOCIAL
- UTILIDADE PÚBLICA - NOTÓRIA DIFICULDADE FINANCEIRA - DEMONSTRAÇÃO DE DÉFICITS POR BALANÇOS
CONTÁBEIS - BENEFÍCIO DEFERIDO - Nos termos do art. 5º, LXXIV, CF/88 e da Súmula 481/STJ, a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que requer o benefício da justiça gratuita deve comprovar documentalmente que não possui condições
financeiras para arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios - Havendo a entidade de cunho social e beneficente
comprovado expressivos déficits por meio de balanços contábeis, resta clara a sua hipossuficiência financeira, tornando viável
o deferimento da gratuidade judiciária.(TJ-MG - AI: 10000181307919001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento:
04/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem
fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedente do STJ. 2. Em não
havendo nos autos elementos que justifiquem a impossibilidade do condomínio arcar com as despesas processuais, indefere-se
o pedido de concessão de justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-AM 40022898820168040000
AM 4002289-88.2016.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 27/11/2016, Primeira
Câmara Cível) No caso em análise, embora a parte autora nada trouxe a respeito da prova da sua real condição financeira,
sequer esclareceu quais os prejuízos a seriam suportados caso seja imposto o pagamento das despesas processuais, limitandose a fazer meras alegações. Diante disso, nos termos do art. 321, do CPC, EMENDE-SE inicial, no prazo de 15 (quinze) dias,
para juntar ao processo a efetiva prova da incapacidade ou do possível prejuízo financeiro que a impeça de pagar as custas
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calculadas sobre o valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), dado à causa, ou para que junte os comprovantes de
pagamento das despesas processuais, sob pena de EXTINÇÃO da peça inicial. Intime-se. Fortaleza (CE), 02 de setembro de
2019. Angela Maria Sobreira Dantas Tavares Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO TELES DE PAULA LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0398/2019
ADV: HERCULES BELARMINO JUNIOR (OAB 16496/CE), ADV: JULY FREITAS GIRÃO (OAB 35822/CE) - Processo
0028520-47.2008.8.06.0001 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: G & Q Gestao e Qualidade Consultores Ltda - REQUERIDO: Ativa Editora de Catalogos Ltda - Desta forma, INDEFIRO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da Requerida formulado às págs. 188/190, eis que não demostrado nos autos pelo
Exequente a ocorrência de qualquer das situações previstas em lei para adoção da aludida medida, que se verificam nos casos
de abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Por até o momento se verificar
a ausência de bens penhoráveis do Executado, suspendo o processo por 1 (um) ano nos termos do Art.921, III do NCPC.
Decorrido o prazo acima sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se o presente feito imediatamente (Art. 921,
parágrafo 2º, do NCPC).
ADV: RAIMUNDO CRISOSTOMO DE MORAES (OAB 5134/CE), ADV: EXPEDITO GONÇALVES LEITE (OAB 13312/CE),
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0035972-74.2009.8.06.0001 - Procedimento Comum - Perdas e
Danos - REQUERENTE: Carlos Alberto Ferreira - Cls. Verificamos às fls. 218/222 que a parte requerida realizou depósito
judicial no valor de R$ 12.427,82 (doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos). Depreende-se, pelas
petições da parte autora de págs. 223 e 228, que o valor é incontroverso, merecendo ser levantado pelo requerente. Desta
forma, expeça-se alvará judicial para levantamento de valores depositados em juízo (fls. 220 e 222) a título de cumprimento
de sentença, nos termos requeridos pela parte autora, na forma a seguir: Em nome do requerente, Sr. CARLOS ALBERTO
FERREIRA, autorizando-o a receber a importância de R$ 11.096,27 (onze mil, noventa e seis reais e vinte e sete centavos),
devidamente atualizados; Em nome do advogado do autor, Dr. RAIMUNDO CRISÓSTOMO DE MORAES OAB/CE 5134,
autorizando a receber o valor de R$ 1.331,55 (um mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), devidamente
atualizados com juros e correção monetária. Empós efetivo cumprimento das prestações jurisdicionais, remetam-se os autos ao
arquivo. Expedientes necessários.
ADV: MARIA ROSANGELA CHAVES BRAGA BARROSO (OAB 20675/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/
CE) - Processo 0039600-66.2012.8.06.0001 - Monitória - Contratos Bancários - REQUERENTE: Banco do Nordeste do Brasil
S.A. - Ante o exposto, conheço dos embargos apresentados às págs. 60/65 e julgo-os procedentes, para modificar a decisão
atacada, somente para modificar seu fundamento, tornar sem efeito a sentença de págs. 56/57 e determinar o arquivamento do
feito. Publique-se.
ADV: FRANCISCO FREITAS CORDEIRO (OAB 1990/CE), ADV: NAIANDRA RAPHAELA PIMENTA LUCAS (OAB 17663/
CE) - Processo 0054889-15.2007.8.06.0001 - Despejo - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Imobiliaria Freitas
Ltda - Cls. Custas devidamente recolhidas. Inicialmente, INTIMEM-SE os promovidos EDSON SÁ e ALAMIDA TARGINO SÁ (ou
ALANILDA TARGINO SÁ), pessoalmente e por hora certa, se necessário for, do inteiro teor da sentença de fls. 72/77, conforme
nesta determinado, por mandado, no endereço indicado à fl. 80, qual seja, Rua Professor Wilson Aguiar, 333, Edson Queiroz,
CEP: 60.811-590, nesta cidade, bem como para, com fulcro no art. 523, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, pagarem o valor de
R$ 80.458,65 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de cumprimento definitivo
de sentença, salientando que caso não o efetuem no prazo, ao montante da condenação será acrescido multa no percentual
10%, mais honorários advocatícios também no percentual de 10% (art. 523, § 1º, do CPC). Ademais, também com fulcro no art.
523, do CPC, determino que a executada MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA CUNHA seja intimada no endereço informado à
pág. 80, na Rua Bahia, 250, Parque Hawaí, Eusébio/CE, CEP: 61.760-000, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor de
R$ 80.458,65 (oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de cumprimento definitivo
de sentença, salientando que caso não o efetue no prazo, ao montante da condenação será acrescido multa no percentual 10%,
mais honorários advocatícios também no percentual de 10% (art. 523, parágrafo 1º, do CPC). Cumpridas as intimações e não
realizado o pagamento voluntário no prazo acima estipulado, serão iniciados os atos de expropriação (art. 523, parágrafo 3º, do
CPC), como bloqueio de valores junto ao BacenJud e de veículos junto ao RenaJud. Decorrido os 15 dias para o pagamento,
poderá, se quiser, a parte executada impugnar a presente execução, podendo somente alegar as matérias previstas no Art. 525,
do CPC. Em caso de alegativa de excesso de execução o devedor deverá de logo indicar o valor que entende devido, sob pena
de indeferimento liminar em relação a esta tese (§ 4º do Art. 525, do CPC). Caso seja necessária a pesquisa de imóveis da parte
executada, a própria parte exequente deve agir junto aos Cartório de Registros de Imóveis já que tratam-se de registros públicos
com acesso independentemente de atuação do órgão jurisdicional. Intimem-se. Expedientes necessários.
ADV: LARA COSTA DE ALMEIDA (OAB 18775/CE), ADV: FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE (OAB 14814/CE),
ADV: LARA MIRANDA FELISMINO (OAB 25445/CE), ADV: BRENO SILVA CORRÊA (OAB 33948/CE), ADV: OTAVIO MACHADO
DE ALENCAR (OAB 22303/CE), ADV: NATALIA SILVA CORREA (OAB 26754/CE), ADV: WALFREDO HERMOGENES LEDA
NORONHA (OAB 31965/CE) - Processo 0062285-14.2005.8.06.0001 - Despejo - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO:
Walfredo Hermogenes Leda Noronha - Maria do Socorro Soares Noronha e outro - Diante do exposto, recebo os embargos de
declarações interpostos para o fim de negar-lhes provimento por ausência de contradição, omissão ou obscuridade na sentença
vergastada e ainda os declaro protelatórios aplicando multa de 2% sobre o valor da causa que deverá ser paga pelo embargante
ao embargado, na forma do art. 1.026, parágrafo segundo, do NCPC.
ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669/CE), ADV: CLAILSON CARDOSO RIBEIRO (OAB 13125/CE) - Processo
0062312-26.2007.8.06.0001 - Procedimento Comum - DIREITO CIVIL - AUTORA: Luciana Leitão Santos - RÉU: Ceará Motor
Ltda - HSBC Banck Brasil S/A - INTIMEM-SE os exequentes CLAILSON CARDOSO RIBEIRO e ANA CRISTINA BOMFIM
FARIAS para colacionarem custas de execução de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumprida
diligência acima, retornem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora on-line.
ADV: YARA DE SOUSA DA SILVA (OAB 22518/CE), ADV: RENATA CARVALHO FREIRE (OAB 27057/CE), ADV: ABIMAEL
CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO (OAB 10509/CE) - Processo 0138598-74.2009.8.06.0001 - Monitória - Cheque REQUERENTE: Vendor Factoring Fomento Mercantil Ltda - REQUERIDO: Gian Francisco Linhares Scarcela - O executado
apresenta petição de págs. 428/429 alegando ausência de certeza e liquidez do título executivo. Entretanto, os fundamentos
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apresentados pelo executado já foram apreciados por ocasião da decisão de págs. 302/307 que decidiu pela improcedência
da exceção de pré-executividade de págs. 266/278. Cumpra-se a decisão à pág. 307, EXPEÇA-SE Termo de Penhora a dos
automóveis bloqueados de placas HYD-1793 (GM/Celta) e HXK-6124 (Toyota/Corolla) via Renajud (pág. 158), observados os
requisitos do artigo 838 do NCPC, bem ainda considerando o valor apresentado pelo exequente da Tabela FIPE de R$ 14.681,00
(catorze mil, seiscentos e oitenta e um reais) e R$ 21.786,00 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e seis reais) à pág. 171,
respectivamente. Tendo em vista a certidão de pág. 313, NOMEIO o exequente como depositário dos bens acima indicados, nos
termos do artigo 840, parágrafo 1º, do NCPC. INTIME-SE o executado para entregar os referidos automóveis ao exequente, com
apresentação de recibo nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa nos termos do artigo 744, parágrafo único,
do NCPC, além da expedição de mandado de busca e apreensão.
ADV: JOSE ALEXANDRE XIMENES ARAGAO (OAB 14456/CE), ADV: SILENO KLEBER GUEDES FILHO (OAB 14871/CE),
ADV: FABIANA MELO FEIJAO (OAB 14918/CE), ADV: EURIDES RODRIGUES DE PAULA (OAB 5621/CE) - Processo 014901377.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERIDO: COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO
CEARÁ - CAGECE - Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e ACOLHO O PEDIDO para incluir no dispositivo da sentença o
seguinte: “Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. P.R.I. Cumpridas as formalidades legais, após o trânsito
em julgado, nada sendo apresentado ou requerido, INTIME-SE a parte sucumbente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar
o recolhimento e comprovação do pagamento das CUSTAS FINAIS, sob pena de remessa para dívida ativa do Estado do Ceará.
Na intimação, consigne-se que no preenchimento do formulário de recolhimento, acessado no link http://sistemasinternet.tjce.
Jus.br/ fermoju/guias_jud.asp, a parte devedora deverá digitar no item “Receita”, o código 990 - custas judiciais recuperadas.
Decorrido o prazo legal, caso NÃO sejam recolhidas as custas objeto da presente intimação, oficiem a Procuradoria-Geral
do Estado para INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA e, adotadas todas as providências, ARQUIVEM-SE OS AUTOS.
Do contrário, havendo o regular pagamento, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Expedientes necessários.”
Publique-se. Intime-se. Fortaleza/CE, 19 de agosto de 2019. Jose Coutinho Tomaz Filho Juiz Assinado por Certificação Digital
ADV: GIOVANNI PAULO DE VASCONCELOS SILVA (OAB 8579/CE), ADV: JOSE MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR (OAB
6018/CE), ADV: KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO (OAB 29545B/CE), ADV: SUYANE FROTA LÔBO (OAB 18969/CE) Processo 0159562-10.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Planos de Saúde - REQUERENTE: Enzo José Pinheiro Lopes
- REQUERIDO: Unimed Ceará - Federação das Cooperativas de Trabalho Médico do Estado do Ceará Ltda. - Cls. Expeça-se
ALVARÁ para levantamento do valor depositado pela executada UNIMED DO CEARÁ a título de cumprimento de sentença
às págs. 499/500, em nome da representante legal do menor requerente, THAIS LIMA PINHEIRO e/ou sua advogada, Dra.
KAMILA CARDOSO DE SOUZA RIBEIRO, OAB/CE 29.545-B. Empós, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição.
Intime(m)-se.
ADV: HERIK ALVES DE AZEVEDO (OAB 262233/SP) - Processo 0160647-94.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Inadimplemento - REQUERENTE: Braspress Tranportes Urgentes Ltda - À vista disso, CONHEÇO dos embargos aclaratórios,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inocorrência de qualquer dos itens previsto no art. 1.022 do CPC. Dito isso, mantenhase inalterada a sentença de fls. 268/269. Publique-se. Intimem-se. Fortaleza/CE, 20 de agosto de 2019. Jose Coutinho Tomaz
Filho Juiz
ADV: JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE (OAB 11160/CE) - Processo 0165164-55.2012.8.06.0001 - Monitória Cheque - REQUERENTE: Smaff Nordeste Veiculos Ltda - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 94, manifeste-se a parte
exequente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.
ADV: RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY (OAB 30789/PE), ADV: EMILIA MOREIRA BELO (OAB 23548/PE), ADV: EMILIA
MARTINS CAVALCANTE (OAB 26758/CE) - Processo 0173272-63.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: Md Ce Castelão Construções Ltda. e outro - À vista disso, CONHEÇO dos embargos
aclaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inocorrência de qualquer dos itens previsto no art. 1.022 do CPC. Dito
isso, mantenha-se inalterada a sentença de fls. 203/217. Publique-se. Intimem-se. Fortaleza/CE, 20 de agosto de 2019. Jose
Coutinho Tomaz Filho Juiz
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0177836-61.2013.8.06.0001 - Monitória - Inadimplemento REQUERENTE: CEARÁ SEGURANÇA DE VALORES LTDA - R.h. Sobre a informação contida no Aviso de Recebimento - AR de
fls. 61, manifeste-se a parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intime(m)-se.
ADV: CYNTHIA BARROS CORREIA DE OLIVEIRA (OAB 30052/CE), ADV: ANDRE LUIS NEGREIROS DE ALMEIDA (OAB
11911/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0188944-82.2016.8.06.0001 - Monitória - Mútuo REQUERIDO: Lavanderia Stylus Ltda ME - Geraldo Alves Pereira Júnior - Cls. Custas pagas às págs. 160/161. Com fulcro no art.
523, do NCPC, determino que a parte executada, Lavanderia Stylus LTDA ME e seu fiador Geraldo Alves Pereira Junior, sejam
intimados para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor de R$ 67.020.78 (sessenta e sete mil, vinte reais e setenta e oito
centavos) especificado nas págs 162/163 dos autos, a título de cumprimento definitivo de sentença, salientando que caso não o
efetue no prazo, ao montante da condenação será acrescido multa no percentual 10%, mais honorários advocatícios também no
percentual de 10% (art. 523, parágrafo 2º, do NCPC). Não realizado o pagamento voluntário no prazo acima estipulado, serão
iniciados os atos de expropriação (art. 523, parágrafo 3º, do NCPC). Expedientes necessários.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0188944-82.2016.8.06.0001 - Monitória - Mútuo - REQUERIDO:
Lavanderia Stylus Ltda ME - Geraldo Alves Pereira Júnior - R.h. Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 169, manifeste-se a
parte exequente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Expedientes necessários.
ADV: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO (OAB 67677/RJ), ADV: RACHEL PHILOMENO GOMES CAVALCANTI (OAB
12083/CE) - Processo 0199778-86.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LESSA LTDA - Intime-se MARFRET COMPAGNIE MARITIME, para, querendo,
contra-arrazoar o apelo no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 1.010, parágrafo 1º, do NCPC).
ADV: CARLOS FERNANDO BEZERRA MELO (OAB 9533/CE) - Processo 0388778-76.2010.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco Oliveira Barbosa - REQUERIDO: Comercial de Alimentos S
G Ltda - R.H. Tendo em vista a não concordância do autor em relação ao valor depositado conforme comprovante de fl. 226,
INTIME-SE a parte executada para complementar o valor da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de início dos
atos de expropriação nos termos do art. 523, CPC. Expedientes Necessários.
ADV: ANCHIETA GUERREIRO CHAVES JUNIOR (OAB 20127/CE), ADV: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 17382A/CE),
ADV: GUILHERME HENRIQUE MARTINS MOREIRA (OAB 21402/PE), ADV: ADELGICIO DE BARROS CORREIA SOBRINHO
(OAB 21837/PE) - Processo 0428956-67.2010.8.06.0001 - Monitória - Cheque - REQUERIDO: Votorantim Cimentos N/ne S.a.
(sucessora Por Incorporacao da Cimento Poty S.a.) e outro - À vista disso, CONHEÇO dos embargos aclaratórios, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO, ante a inocorrência de vício ou de qualquer dos itens previsto no art. 1.022 do CPC. Dito isso,
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mantenha-se inalterada a sentença de fls. 46/48. Publique-se. Intimem-se. Fortaleza/CE, 19 de agosto de 2019. Jose Coutinho
Tomaz Filho Juiz
ADV: MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA (OAB 6764/CE), ADV: JULIANA MATTOS MAGALHAES ROLIM (OAB 12800/
CE), ADV: ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS (OAB 16498/CE) - Processo 0476134-75.2011.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Delta Industria e Comercio de Giz Ltda - REQUERIDO: Tnl Pcs S/A
Operadora Oi - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os presentes embargos de declaração, sanando a erro material suscitado,
determinando que a cobrança de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa fique a cargo da
parte promovente.
ADV: RAFAEL DE SOUZA LACERDA (OAB 300694/SP) - Processo 0495923-60.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Osilene Martins do Nascimento Me - REQUERIDO: Banco Daycoval S/A Exposta a realidade dos autos, defiro o requerimento e determino seja expedido alvará em nome do advogado Jorge Martins de
Lima, CPF 023.009.403-10, para que se proceda o levantamento do valor de R$ 23.393,74 (vinte e três mil, trezentos e noventa
e três reais e setenta e quatro centavos) - depositado às fls. 223/224. No mais, intime-se a parte executada para que cumpra a
obrigação do pagamento do valor remanescente, sob pena da ocorrência de futuros atos expropriatórios. Fortaleza/CE, 17 de
abril de 2019. Antonio Francisco Paiva Juiz
ADV: ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR (OAB 15786/CE), ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADV:
JOSE NARCELIO DE OLIVEIRA (OAB 23122-0/CE), ADV: ANA CÂNDIDA MENEZES MARCATO (OAB 203602/SP) - Processo
0521073-43.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Liminar - REQUERENTE: Maritima Seguros S.a. - Diante do exposto,
recebo os embargos de declarações interpostos para o fim de negar-lhes provimento por ausência de contradição, omissão ou
obscuridade na sentença vergastada e ainda os declaro protelatórios aplicando multa de 2% sobre o valor da causa que deverá
ser paga pelo embargante ao embargado, na forma do art. 1.026, parágrafo segundo, do NCPC.
ADV: ANA CRISTINA CAVALCANTE LIMA TAVEIRA (OAB 15988/CE), ADV: FERNANDO ANTONIO MACIEL DE QUEIROZ
(OAB 13753/CE) - Processo 0652835-71.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer REQUERENTE: Maria Osmarina Cirino da Silva - R.h. Sobre as informações prestadas pelo Cartório do 1º Ofício de Registro
de Imóveis desta Comarca às págs. 166/171, INTIME-SE a parte autora, por sua advogada, para as devidas providências em
relação aos requisitos impeditivos ou faltantes apontados para fins de registro da aquisição do imóvel objeto dos presentes
autos. Expedientes necessários.
ADV: REGINALDO CASTELO BRANCO ANDRADE (OAB 9975/CE) - Processo 0751510-69.2000.8.06.0001 - Cautelar
Inominada - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Luiz Gonzaga Nogueira - REQUERIDO: Executa Engenharia Ltda e outros Desta forma, face o descumprimento do despacho de pág. 947, considero que não foram indicados bens passíveis de penhora,
razão pela qual DETERMINO a imediata suspensão do feito, conforme previsto no artigo 921, inciso III, do NCPC. Intimem-se.
Expedientes necessários.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: DANILO COLLAVINI COELHO (OAB 267102/SP) - Processo
0912023-20.2014.8.06.0001 (apensado ao processo 0124124-88.2015.8.06.0001) - Protesto - Sustação de Protesto - PROTTE:
Hapvida Assistência Médica Ltda - PROTESTADO: Banco Bradesco S/A e outro - Vistos, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA. E USO UNIDADE SANTANA DE OFTALMOLOGIA LTDA., ambos insatisfeitos com a sentença prolatada às fls. 318/329,
interpuseram recurso de apelação. À vista disso, INTIME-SE todos os litigantes, para, querendo, contra-arrazoarem os apelos
no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010,§ 1º, do Código de Processo Civil. Em seguida, caso não haja
interposição de recurso adesivo, com ou sem a juntada de contrarrazões do apelado, remetam-se os autos ao Tribunal de
Justiça cearense, para os fins de julgamento do recurso. Expedientes Necessários. Fortaleza, 19 de agosto de 2019. Jose
Coutinho Tomaz Filho Juiz a

EXPEDIENTES DA 11ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MARIA SOBREIRA DANTAS TAVARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0218/2019
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: LUIS ALBERTO BURLAMAQUI CORREIA (OAB 10752/CE), ADV:
JUAREZ FURTADO THEMOTHEO NETO (OAB 24408/CE), ADV: OTON FERNANDES MESQUITA JUNIOR (OAB 31746/CE) Processo 0147585-55.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE:
Ismael Andrade dos Santos - REQUERIDO: Sbs HOTÉIS E TURISMO S.a. - Fortcasa Incorporadora e Imobiliária Ltda - Lobrigase, da respeitável Decisão de fls. 40-44, in verbatim: Ante o exposto, defiro o pedido liminar, determinando a devolução de
valores efetivamente pagos pela parte autora no importe de 75% (setenta e cinco por cento) de modo solidário, que deverão
ser recolhidos em conta judicial vinculado a este processo, sob pena de bloqueio pelo sistema BacenJud. (os destaques são
nossos) Deste modo, é de se constatar que extemporânea afigura-se a pretensão deduzida às fls. 189-197 (e documentos
que a instruem) na medida em que ainda não se perfectibilizou o decisório suso expendido. PELO EXPOSTO, considerando
a informação dando conta de que não houve cumprimento da determinação liminarmente exarada, DETERMINO a imediata
adoção de expedientes tendentes ao bloqueio de valores das demandadas, via BACENJUD, suficientes para segurança do
decisum. Intimem-se. Após, retornem conclusos.

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ALISSON DO VALLE SIMEAO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0220/2019
ADV: GUSTAVO LEAL MELLO DA SILVA (OAB 10682/CE), ADV: ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE (OAB 9698/CE)
- Processo 0000274-80.2004.8.06.0001 - Procedimento Comum - Transferência de cotas - REQUERENTE: Noplaq - Nogueira
Indústria e Comércio de Plaquetas Ltda - REQUERIDO: Aluplac Comércio de Placas Ltda e outros - Deste modo, determino
a pessoa intimação dos Advogados exequentes , ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE e GUSTAVO LEAL MELLO DA
SILVA (via DJ e por Carta - com AR) para, no prazo de 05 (cinco) dias, promoverem o regular propulsar da pretensão executiva,
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sob pena de arquivamento dos autos. Cumpra-se.
ADV: RAQUEL DIAS MAGALHAES (OAB 22808/CE), ADV: LUANA BARROSO DE ALBUQUERQUE BANDEIRA (OAB 19359/
CE), ADV: JOSE AFRANIO DA ROCHA ABREU (OAB 8781/CE) - Processo 0007123-97.2006.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Servico Social da Industria Departamento Regional do Ceara - REQUERIDO:
Siqueira Gurgel S/A - Comercio e Industria - Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para efetuar o pagamento da
quantia de R$ 118.662,55 (Cento e dezoito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), advertindo-o
de que não sendo efetuado o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, este valor será acrescido de multa percentual de 10%
e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil. Advirtase
a parte executada que o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação fluirá a partir do transcurso do prazo para pagamento
voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação nos moldes do art. 525 do CPC.
ADV: LEONARDO BESSA NOGUEIRA LIMA (OAB 19902/CE), ADV: WALTER LAGE NETO (OAB 24807/CE), ADV: ANTONIO
CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0135804-41.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo
- REQUERENTE: RAIMUNDO DE CASTRO PEREIRA - REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE Assiste razão ao peticionante de fls.119, uma vez que este juízo julgou o processo extinto, sem julgamento do mérito, nos
termos do art. 485, III do CPC. Portanto, CESSO os efeitos da tutela concedida em caráter antecedente, em conformidade com
o art. 309, III do CPC. Por fim, arquivem-se com as respectivas baixas.
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGUI (OAB 32401/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB
33609/CE) - Processo 0135928-14.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria do
Socorro dos Santos - REQUERIDO: Banco BMG SA - Ante todo o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO, por
SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, IMPROCEDENTES os pedidos da autora, declarando resolvido o
mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
ADV: ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB 22463/CE) - Processo 0139971-77.2008.8.06.0001 - Monitória
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Banco Safra - REQUERIDO: Siga Industria Comercio e Exportacao de
Confeccoes Ltda Me - Comprove a parte credora o pagamento das custas processuais relativas ao cumprimento de sentença,
no prazo de quinze dias úteis, sob pena de arquivamento, sem prejuízo de posterior desarquivamento mediante pagamento das
custas respectivas. Uma vez recolhida as respectivas custas, cumpra-se a decisão de fls.177/178. Intime(m)-se na(s) pessoa(s)
de seu(s) advogado(s) pelo DJe.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU (OAB 80702/MG) - Processo
0157256-39.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Abraspfe - Associacao
Brasileira de Assistencia Aos Servidores Publicos Federais e outro - REQUERIDO: Familia Bandeirante Previdencia Privada
- Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam da
associação autora em face da promovida Família Bandeirante Sabemi Previdência Privada o que faço com esteio no art. 485,
VI, do CPC.
ADV: DANIEL DE PONTES ALVES (OAB 27871/CE) - Processo 0172479-61.2017.8.06.0001 - Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Ioneide Gomes de Melo - Diante do exposto,
INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
321, § único, e do art. 485, incisos I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a baixa definitiva.
ADV: MARIA LUCIMARA SARAIVA LEMOS (OAB 36683/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV:
JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo 0184028-34.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Defeito,
nulidade ou anulação - REQUERENTE: Edval Ferreira Rocha - ISTO POSTO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, o que faço por Sentença, com arrimo no art. 487, inciso I do CPC.
ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE), ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) Processo 0185477-61.2017.8.06.0001 - Produção Antecipada de Provas - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE:
Olisio Gonçalves de Sousa - REQUERIDO: Banco Itaú Bmg Consignado S.a. - Intime-se o embargado, via DJE, para, querendo,
manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC.
ADV: HENRIQUE DE SOUZA LOPES (OAB 58340/RS), ADV: JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES (OAB 56563/RS), ADV:
SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO (OAB 15935/PB), ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/CE) - Processo
0185526-73.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Abraspfe - Associacao
Brasileira de Assistencia Aos Servidores Publicos Federais e outro - REQUERIDO: Sabemi Previdência Privada - Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em face da ilegitimidade ativa ad causam da associação autora em
face da promovida Sabemi Previdência Privada o que faço com esteio no art. 485, VI, do CPC.
ADV: JOSE LUCIANO SOLON DIAS JUNIOR (OAB 21944/CE), ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG),
ADV: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (OAB 80055/MG) - Processo 0467662-85.2011.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Luiz Mosca de Carvalho Neto - REQUERIDO: Mrv Engenharia e Participacoes S.a.
- Prestação jurisdicional encerrada, arquivem-se com as respectivas baixas.
ADV: TIAGO MACIEL RODRIGUES (OAB 34566/CE), ADV: GERARDO GUIMARÃES COELHO (OAB 23288/CE), ADV:
FRANCISCO AIRTON DE AGUIAR COSTA (OAB 13651B/CE), ADV: ADRIANO DE MARCHI (OAB 11060/CE), ADV: HELY
MENDONCA DA COSTA (OAB 8026/CE), ADV: GERARDO COELHO FILHO (OAB 3796B/CE), ADV: CARLOS EDUARDO
MIRANDA DE MELO (OAB 20433/CE) - Processo 0498227-32.2011.8.06.0001 - Monitória - Pagamento - REQUERENTE: Kathia
Liliane da Cunha Ribeiro Zutini - REQUERIDO: Construtora Nossa Casa Ltda e outro - Portanto, diante das circunstâncias
apresentadas, devidamente comprovadas, levando em consideração que a embargada não se dignou a apresentar nos autos
nenhum documento que atestasse sua alegada condição de hipossuficiência, constata-se que a mesma não preenche os
requisitos previstos no art. 98, do CPC/2015, razão pela qual ACOLHO os embargos de declaração face a omissão constatada
quando da prolação da sentença e, consequentemente, CASSO os beneplácitos da gratuidade judiciária anteriormente deferidos.
Por essas razões, CONDENO a parte autora, KATHIA LILIANE DA CUNHA RIBEIRO ZUTINI, nas custas processuais, bem como
nos honorários advocatícios os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ALISSON DO VALLE SIMEAO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0217/2019
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ADV: IGOR MACEDO FACO (OAB 16470/CE), ADV: NATALIA RACHEL MUNIZ MOURA (OAB 25953/CE) - Processo 016654809.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Planos de Saúde - REQUERENTE: Irismar Alves de Oliveira - REQUERIDO: Hapvida
Assistencia Medica Ltda - Por todo o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, nos termos do art. 300, do Código
de Processo Civil, no sentido de determinar que a promovida proceda o imediato custeio e o fornecimento do medicamento
PALBOCICLIBE ou do medicamento RIBOCICLIB, conforme prescrição médica de fls. 19, por período indeterminado, em
benefício da promovente, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao
valor da causa, sem prejuízo de posterior reavaliação. CITE-SE e INTIME-SE a promovida, por seu representante legal (através
de mandado). INTIME-SE a promovente, por seu advogado (através do Diário da Justiça). Cite-se. Intimem-se. Publique-se.
Cumpra-se. Expedientes NECESSÁRIOS e URGENTES.

EXPEDIENTES DA 12ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0467/2019
ADV: ADRIANA CRISTINA BORGES (OAB 114460/SP), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR
(OAB 16045/CE) - Processo 0067348-15.2008.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonia Aila
Farias Alencar - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Ante o exposto, acolho a preliminar de
mérito e pronuncio a prescrição da pretensão autoral referente à cobrança da verba de seguro DPVAT cujo sinistro ocorreu em
24/06/1992 e, com fundamento no art. 487, II e art. 332, § 1.º todos do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Condeno
a parte autora nas custas processuais e nos honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas cuja
cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC e em face da gratuidade ora
deferida. Decorrido o prazo legal sem que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e
arquivem definitivamente os autos. Publiquem.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/
CE) - Processo 0102055-23.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:0102055-23.2019.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro
Requerente:Mozart Alves de Paula Neto Requerido:Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente
e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Não houve réplica. Designada perícia, não foi localizada a parte autora,
impossibilitando, assim, a realização do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Expedida intimação para a parte autora
comparecer à perícia, restou esta frustrada, em virtude da não localização da mesma. Registre-se que constitui dever da
parte “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão
intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, a teor do art.
77, V, do CPC (Grifo inexistente no original). Ao lado disso, eis o que dispõe o Parágrafo Único do art. 274 do CPC: Art. 274.
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 dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo
inexistente no original). Há de se registrar, ainda, que a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o
equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, a prova pericial é, neste tipo de processo,
absolutamente essencial para a apuração da existência da invalidez e seu grau. DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante
do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE
o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente, ou, que a negativa ao mesmo é
válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 30
de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO GERLENE ARAGAO ARAUJO (OAB 19740/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
(OAB 16983/CE) - Processo 0104298-71.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco
Erik Nascimento Mesquita - SENTENÇA Processo nº:0104298-71.2018.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum
Assunto:Seguro Requerente:Francisco Erik Nascimento Mesquita Requerido:Bradesco Auto/re Companhia de Seguros Vistos,
em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada
sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico.
Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo às partes sido dada oportunidade de se manifestarem
sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível
de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano
anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”,
consistente de lesão no(a) “PÉ D”, à ordem de “25% Leve”, implicando em “MID: TRAUMA NO PÉ DIREITO COM FERIMENTOS
E LESÃO LIGAMENTAR. TRATAMENTO COM SUTURAS. SEM DEFORMIDADES ÓSSEAS”, havendo, assim, como resultado
do acidente, “MID: TRAUMA NO PÉ DIREITO COM FERIMENTOS E LESÃO LIGAMENTAR. TRATAMENTO COM SUTURAS.
SEM DEFORMIDADES ÓSSEAS”, tudo como consta no laudo de pgs. 232 a 235. Para se verificar se o pagamento foi ou não
feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal, devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00
(valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja
sempre majorado), multiplicado por cinquenta (Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés) e dividido por cem,
totalizando R$6.750,00. O dano, já se viu, foi leve, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 25%, chegando-se,
assim, ao valor de R$1.687,50, que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual
ou superior como informado e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO,
com fundamento no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de
acordo com a legislação vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo,
interpor ação própria para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre
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o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o
manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO RAIMUNDO MALTA DE ARAUJO (OAB 11817/CE) - Processo 0106041-53.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Paula Wanessa de Brito Gomes - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de
cinco dias, a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, implicando o seu silêncio em
tácita concordância. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/
CE) - Processo 0106138-87.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisca Dgllasy Rayanny
Duarte Santos - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outro - SENTENÇA Processo nº:0106138-87.2016.8.06.0001 Apensos:
Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Francisca Dgllasy Rayanny Duarte Santos Requerido:Maritima
Seguros S/A Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT,
em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Não houve réplica. Designada perícia,
não foi localizada a parte autora, impossibilitando, assim, a realização do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Expedida
intimação para a parte autora comparecer à perícia, restou esta frustrada, em virtude da não localização da mesma. Registrese que constitui dever da parte “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou
profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária
ou definitiva”, a teor do art. 77, V, do CPC (Grifo inexistente no original). Ao lado disso, eis o que dispõe o Parágrafo Único do
art. 274 do CPC: Art. 274. 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 dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. (Grifo inexistente no original). Há de se registrar, ainda, que a documentação por si apresentada não tem o condão
de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, a prova pericial é, neste
tipo de processo, absolutamente essencial para a apuração da existência da invalidez e seu grau. DIANTE DO EXPOSTO, em
inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei,
julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente, ou, que a
negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela
parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R.
I. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO JADER HOLANDA BANDEIRA (OAB 27366/CE), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO
JUNIOR (OAB 16045/CE) - Processo 0106662-50.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE:
Maria de Lourdes Almeida da Silva - REQUERIDO: Gente Seguradora S.a e outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE o pedido formulado na petição inicial em ordem a condenar a ré no pagamento ao autor da complementação da diferença
da indenização do seguro DPVAT apurada entre o laudo judicial e o extrajudicial, no valor de R$ 843,75 (Oitocentos e quarenta
e três reais e setenta e cinco centavos). Sobre a quantia incidirá correção monetária pelos índices do IGP-M a partir da data
da confecção do laudo pericial e juros de mora de 1% a partir da data da citação (Súmula 426/STJ). O regime de capitalização
será simples e a periodicidade será mensal. Em face da sucumbência recíproca, condeno o promovido nas custas processuais,
cuja base de cálculo será o valor da condenação, conforme gradação disposta na Tabela I do anexo único da Lei estadual n.º
16.132/2016. O autor fica dispensado do pagamento das custas em face da gratuidade judiciária deferida (§ 3.º do art. 98 do
CPC). Condeno o réu no pagamento ao advogado do autor dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação, o que faço com arrimo no § 2.º do art. 85 do CPC. Condeno o autor no pagamento ao advogado do réu
dos honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor da causa e o valor da condenação,
mas cuja cobrança ficará suspensa por até 5 (cinco) anos na forma do § 3.º do art. 98 do CPC. Fica vedada a compensação
(§ 14, parte final). Optando o réu por não apresentar recurso voluntário, deverá recolher as custas processuais no prazo de 15
(quinze) dias contados da publicação dessa sentença no Dje, sob pena de inscrição da dívida ativa do estado. Decorrido o prazo
legal sem que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado, e, não tendo sido recolhidas
as custas, oficiem à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição do débito na dívida ativa e, adotadas todas as providências,
arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE)
- Processo 0108182-79.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: William Mota Lima - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na
forma do art. 98, § 3.º do CPC. Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem
os autos com baixa. Publiquem.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/
CE) - Processo 0113519-49.2016.8.06.0001 - Procedimento Sumário - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Francisco
Givanildo Pereira de Almeida e outro - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outro - Ante o exposto, por ausência de prova,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC. Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS
(OAB 34613/CE) - Processo 0114373-72.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Alan D Angelo
Ferreira Melo - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a e outro - Vistos etc. 1. RELATÓRIO Cuidam
os autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que o autor aduz, em apertada síntese, que foi vítima de
acidente automobilístico, tendo recebido, como segurado obrigatório, quantia inferior ao que disposto na lei de regência.
Defende a existência de invalidez permanente reconhecida pela seguradora ré e a inaplicabilidade da Tabela de Valores
de sinistro. Sustenta que a norma de regência não faz diferenciação quanto aos valores a serem pagos e que a cobertura
do sinistro deve se dá no máximo estipulado. Postulou os benefícios da justiça gratuita. Juntou procuração e documentos.
Despachada a inicial, foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação da ré. Citada, a promovida ofereceu contestação.
Alegou preliminares. No mérito, alegou a quitação da verba postulada pela parte autora e a inexistência de prova quanto à
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invalidez total e permanente. Entende que não há diferença a ser paga à promovente em face da ausência de pressupostos
para pagamento de complementação. Sustenta, ainda, a validade da tabela para fins de cálculo da verba securitária, a ausência
de comprovação do laudo do IML para a comprovação da invalidez alegada e a necessidade de exame pericial médico e
a impossibilidade de vinculação da verba ao salário mínimo. Requereu a improcedência do pedido. Foi designada data no
sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º
do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor
não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2.
FUNDAMENTAÇÃO Nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e
o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada
pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Não o fez, contudo, nem justificou sua ausência. Sobretudo, quando
não encontrado no endereço indicado na petição inicial. Vale lembrar a regra do § único do art. 274 do CPC: [Presumem-se
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço]. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC. Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ERINALDA CAVALCANTE
SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0114482-23.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito
- REQUERENTE: Francisco Nauricelio Laurentino de Brito - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
S.a. - Vistos, em permanente e contínua correição Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT,
formulada sob o pálio de que teria a parte autora recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente
automobilístico. Citada(s), a(s) seguradora(s) promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento.
Houve réplica. A parte autora restou tempestiva e regularmente intimada, porém não compareceu à data aprazada, mesmo sob
a advertência que isso seria considerado como renúncia à prova pericial, impossibilitando, assim, a realização da perícia. Eis,
assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora não compareceu à perícia, muito menos explicitou
as razões para não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida
até a data da perícia, será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts.
231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico
necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a
prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar
o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo,
absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez e seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA
DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei
nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº
474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das
lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim
como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de
sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos
carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora
para o comparecimento na data aprazada para realização da perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para
realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda
é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO
DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474
DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da
invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2.
Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.
Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036
do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou
satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo. 4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo
do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel
Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018) DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova
alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE
o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é
válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
com sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de
logo, transitar, baixar e arquivar. P. R. I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FRANCISCO GERLENE ARAGAO ARAUJO (OAB 19740/
CE) - Processo 0115743-23.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jailson de Sousa Santos REQUERIDO: Bradesco Saúde Auto/re Companhia de Seguros e outro - SENTENÇA Processo nº:0115743-23.2017.8.06.0001
Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Jailson de Sousa Santos Requerido:Bradesco Saúde Auto/
re Companhia de Seguros Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual a título
de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude
de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo às partes sido dada
oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Submetida a parte
autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que sofreu a mesma
dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um)
segmento corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “mão direita”, à ordem de “25% Leve”, implicando em “tratamento
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cirúrgico de fratura da mão direita”, havendo, assim, como resultado do acidente, “limitação leve no uso pleno da mão”, tudo
como consta no laudo de pgs. 192 a 195. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a
utilização da tabela legal, devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos,
embora, anualmente, para nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado), multiplicado
por setenta (Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos) e dividido por
cem, totalizando R$9.450,00. O dano, já se viu, foi leve, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 25%,
chegando-se, assim, ao valor de R$2.362,50, que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU
quantia igual ou superior como informado e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE
DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento
foi feito de acordo com a legislação vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A
MAIOR, querendo, interpor ação própria para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos
percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se
albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de
Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/
CE) - Processo 0115820-66.2016.8.06.0001 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Celio Souza dos
Santos - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. - SENTENÇA Processo nº:011582066.2016.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Sumário Assunto:Acidente de Trânsito Requerente:Celio Souza dos Santos
Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. Vistos, em permanente e contínua correição.
Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a)
recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de
efetivamente resolver a questão, tendo às partes sido dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis,
assim, o singelo relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão
e qual foi esta -, ficou constatado que sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente
que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “tornozelo
esquerdo”, à ordem de “50% Média”, implicando em “Trauma fechado em tornozelo esquerdo. Bota gessada”, havendo, assim,
como resultado do acidente, “edema residual e rigidez articular”, tudo como consta no laudo de pgs. 144 a 147. Para se verificar
se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal, devendo ser realizado o seguinte
cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para nós, pagadores de imposto, o valor
do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado) multiplicado por vinte e cinco (Perda completa da mobilidade de um quadril,
joelho ou tornozelo) e dividido por cem, totalizando R$3.375,00. O dano, já se viu, foi mediano, razão pela qual tal valor deve ser
também multiplicado por 50%, chegando-se, assim, ao valor de R$1.687,50, que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre
que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual ou superior como informado e provado pelas partes e, assim, não há qualquer
valor residual a ser pago. No tocante aos danos morais, se requerido, INDEFIRO, eis que se trata de mero aborrecimento,
não cabendo qualquer tipo de indenização, neste tocante. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, CPC, julgo
IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente. Faculto à parte
demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria para reaver o pago em
excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04
de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) Processo 0117679-20.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisca Edna Ferreira da Silva
- REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:0117679-20.2016.8.06.0001
Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Francisca Edna Ferreira da Silva Requerido:Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor
residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do que o efetivamente
devido, em virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo
às partes sido dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO.
Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que
sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um
(ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”, consistente de “Perda completa da mobilidade de um joelho - Lado Esquerdo”,
à ordem de “50% Média”, implicando em “lesao cortante em joelho esq”, havendo, assim, como resultado do acidente, “limitacao
de movimento do joelho”, tudo como consta no laudo de pgs. 161 a 164. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de
forma correta, fundamental a utilização da tabela legal, devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor
máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja
sempre majorado) multiplicado por vinte e cinco (Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo) e dividido
por cem, totalizando R$3.375,00. O dano, já se viu, foi mediano, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 50%,
chegando-se, assim, ao valor de R$1.687,50, que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU
quantia igual ou superior como informado e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE
DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento
foi feito de acordo com a legislação vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A
MAIOR, querendo, interpor ação própria para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos
percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se
albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de
Direito
ADV: RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES (OAB 21725/CE), ADV: VIVIANE CHAVES DOS SANTOS (OAB 9880/CE), ADV:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE) - Processo 0118118-31.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Manoel Saldanha Neto - Vistos, em permanente e contínua correição Ação, buscando o recebimento
de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria a parte autora recebido a menor do que o
efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) seguradora(s) promovida(s) ofertou(ram) defesa,
defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica. A parte autora restou tempestiva e regularmente intimada,
porém não compareceu à data aprazada, mesmo sob a advertência que isso seria considerado como renúncia à prova pericial,
impossibilitando, assim, a realização da perícia. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora
não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões para não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência
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da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia, será interpretada como recusa à produção de prova
pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231.
Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa
à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, a documentação
por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua
negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez e
seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO
COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança,
relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009,
julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer
discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido
a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009,
a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico
pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são
suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento na data aprazada para realização da
perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo
legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA
(Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado
em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO
À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos
termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária
a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do
REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em
que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo.
4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade
permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018)
DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito
à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que
o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados
estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de
ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de logo, transitar, baixar e arquivar. P. R.
I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35010/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE)
- Processo 0118147-81.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Jamile Fontenele
Pereira - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, com fundamento no art. 373, I, do mesmo
Código. Condeno o promovente às custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º
do CPC. Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publique-se.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO
DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0118272-78.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE:
Luis Pereira Lourenço - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a e outro - SENTENÇA Processo
nº:0118272-78.2018.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Luis Pereira Lourenço
Requerido:Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o
recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do
que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver
a questão, tendo às partes sido dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo
relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -,
ficou constatado que sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa
apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “cabeça”, à ordem de
“10% Residual”, implicando em “fratura do seios maxilar a direita”, havendo, assim, como resultado do acidente, “defict de atm
limitacao abertutr da boca”, tudo como consta no laudo de pgs. 79 a 82. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de
forma correta, fundamental a utilização da tabela legal, devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor
máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja
sempre majorado). O dano, já se viu, foi residual, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 10%, chegando-se,
assim, ao valor de R$1.350,00, que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual
ou superior como informado e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO,
com fundamento no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de
acordo com a legislação vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo,
interpor ação própria para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre
o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o
manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: FRANCISCO GERLENE ARAGAO
ARAUJO (OAB 19740/CE) - Processo 0119090-30.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco
Genázio da Silva Benicio - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros S/A e outro - SENTENÇA Processo
nº:0119090-30.2018.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Francisco Genázio da Silva
Benicio Requerido:Bradesco Auto/re Companhia de Seguros S/A Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando
o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do
que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver
a questão, tendo às partes sido dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo
relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -,
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ficou constatado que sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa
apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “membro inferior direito”, à
ordem de “50% Média”, implicando em “tratamento conservador de fratura de fêmur direito”, havendo, assim, como resultado do
acidente, “limitação dos movimentos do membro inferior direito, dor articular em joelho e bloqueio moderado”, tudo como consta
no laudo de pgs. 85 a 88. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela
legal, devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente,
para nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado), multiplicado por setenta (Perda
anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores) e dividido por cem, totalizando R$9.450,00. O dano, já se
viu, foi mediano, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 50%, chegando-se, assim, ao valor de R$4.725,00,
que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual ou superior como informado
e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art.
487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação
vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria
para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela
parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R.
I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo
0121013-91.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Eveline Moreira de Oliveira REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:0121013-91.2018.8.06.0001 Apensos:
Classe:Procedimento Comum Assunto:Acidente de Trânsito Requerente:Eveline Moreira de Oliveira Requerido:Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor a título
de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Não houve réplica.
Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo sido dado às partes o direito de se manifestarem
sobre o laudo. Eis o relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da
lesão e qual foi esta -, ficou constatado que o Autor sofreu “disfunções apenas temporárias”. Por outras palavras, NÃO HOUVE
QUALQUER DEBILIDADE PERMANENTE POR CONTA DO ACIDENTE. Logo, não havendo debilidade alguma, não há como
se questionar o valor administrativamente pago, ou, mesmo, sua negativa. DIANTE DO EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o
pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida.
Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como
sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04 de
setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) Processo 0121185-33.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Luiz Carlos Vieira de Andrade
Filho - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, com fundamento no art. 373, I, do mesmo
Código. Condeno o promovente às custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º
do CPC. Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publique-se.
ADV: ANTONIO EUGENIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 6809/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
(OAB 16983/PE) - Processo 0121640-66.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE:
Saulo Xavier do Nascimento - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e
contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente
automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização
de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se
submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato
não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº
474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar
o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à
parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi
intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado
da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido.
Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por
seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida
sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento
consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA
QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ
ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE
ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO
CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO
CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a
ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o
grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca
do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal
para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274,
parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço,
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a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo
Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela
seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado
Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando
no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO
LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019)
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE) Processo 0122042-79.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Lucimeiry de Oliveira
Furtado - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, com fundamento no art. 373, I, do mesmo
Código. Condeno o promovente às custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º
do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publique-se.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ERINALDA CAVALCANTE
SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0122475-20.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito
- REQUERENTE: José Gesiano de Lavor Araújo - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A - Vistos,
em permanente e contínua correição Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob
o pálio de que teria a parte autora recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) seguradora(s) promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica.
A parte autora restou tempestiva e regularmente intimada, porém não compareceu à data aprazada, impossibilitando, assim,
a realização da perícia. Intimada, por meio de seu advogado, também silenciou, mesmo sob a advertência que isso seria
considerado como renúncia à prova pericial. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora
não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões para não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência
da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia, será interpretada como recusa à produção de prova
pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231.
Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa
à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, a documentação
por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua
negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez e
seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO
COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança,
relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009,
julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer
discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido
a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009,
a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico
pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são
suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento na data aprazada para realização da
perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo
legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA
(Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado
em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO
À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos
termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária
a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do
REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em
que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo.
4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade
permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018)
DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito
à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que
o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados
estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de
ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de logo, transitar, baixar e arquivar. P. R.
I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
(OAB 16983/PE) - Processo 0123207-64.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Marineide Alexandre
Eufrazia Moreira - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a e outro - SENTENÇA Processo nº:012320764.2018.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Marineide Alexandre Eufrazia Moreira
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Requerido:Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o
recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram)
defesa. Não houve réplica. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo sido dado às partes o
direito de se manifestarem sobre o laudo. Eis o relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível de
constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que o Autor sofreu “disfunções apenas temporárias”. Por outras
palavras, NÃO HOUVE QUALQUER DEBILIDADE PERMANENTE POR CONTA DO ACIDENTE. Logo, não havendo debilidade
alguma, não há como se questionar o valor administrativamente pago, ou, mesmo, sua negativa. DIANTE DO EXPOSTO,
julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a
negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela
parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R.
I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB 20795/CE), ADV: ANTONIO DOS SANTOS MOTA (OAB 19283/CE),
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE) - Processo 0123389-55.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Maritima Seguros Sa e outro - SENTENÇA n.º° 3362 Processo nº:012338955.2015.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Guilherme Domingos de Sousa
Requerido:Maritima Seguros Sa Vistos, em permanente e contínua correição. Trata-se de Embargos Declaratórios, formulados
pela mui digna representante do MP, alegando que a intimação pessoal teria sido feita de forma irregular, eis que o Autor à época
teria menos de 18 anos. Eis o relatório. DECIDO. Desnecessária a manifestação das partes. Vamos aos fatos. Inicialmente,
confesso ter causado espécie o fato de que, salvo equívoco meu, NÃO HÁ UM ÚNICO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
do Autor da lide. De fato, não há qualquer documento do mesmo, ainda que uma mísera certidão de nascimento!!! Somente
examinando o documento que à p. 12 repousa, uma Guia de Atendimento, é que verifico que o mesmo nasceu - pelo menos,
segundo o que ali consta - no dia 23 de julho de 2001. Portanto, sua maioridade só ocorreu no dia 23 de julho deste ano.
Contudo, a intimação do mesmo ocorreu ANTES da chegada da maioridade, eis que foi eita em 17 de maio. Logo, assiste razão
à douta representante do parquet, não podendo ser considerada válida a mesma, eis que deveria ter sido o mesmo ASSISTIDO
por sua genitora. ASSIM, DOU PROCEDÊNCIA aos Embargos, para reconhecer a NULIDADE do ato intimatório praticado e
determinar, assim, por igual, nula a sentença aqui proferida, determinando ao Gabinete que proceda a inclusão do feito em
mutirão. Contudo, há consequências que precisam ser resolvidas, com o advento da maioridade. Inicialmente, determino ao
Autor a REGULARIZAÇÃO de seu instrumento procuratório, no prazo de 15 [quinze] dias, eis que o de p. 6 perdeu a validade
com a maioridade, pena de extinção imeritória. Deve, mais, aproveitar tal oportunidade para juntar DOCUMENTAÇÃO EM
RELAÇÃO A SI, pois, repito, não há uma mísera certidão de nascimento que seja... Determino, igualmente, a douta manifestação
ministerial, a dizer se, com o advento da maioridade, prosseguirá como custos legis do presente. P. R. I. Fortaleza/CE, 06 de
setembro de 2019. JOSIAS MENESCAL Lima de Oliveira Juiz
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI
(OAB 18044/CE) - Processo 0123934-28.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE:
Francisca Neuda Araujo e outro - REQUERIDO: Marítima Seguros S.a e outro - Vistos, em permanente e contínua correição.
1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de
perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação
dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter
ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver
nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ,
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame
e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada
pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente
a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a
efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente
foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo
o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve
realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido
no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
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da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. Rejeito o argumento de inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 451/2008, convertida
na Lei nº 11.945/09, por suposta ausência dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da CFRB/88. Conforme
entendimento amplamente consolidado no Supremo Tribunal Federal, a análise dos requisitos constitucionais necessários à
adoção de medidas provisórias é, de regra, juízo político a cargo do Poder Executivo e do Congresso Nacional, no qual, salvo
nas hipóteses de abuso, não deve se imiscuir o Poder Judiciário. (ADI 1.667-MC, ADI-MC 2527, ADI-MC 2213 e ADI 4048).
Também não acolho o argumento de inconstitucionalidade material das referidos diplomas legais. Eis que no julgamento do
ARE 704.520, em sede de repercussão geral, o STF não vislumbrou situação de evidente abuso do poder de legislar por
parte do Poder Executivo, razão pela qual reputou constitucionais as alterações promovidas pela referida Medida Provisória,
tendo fixado a seguinte tese: “São constitucionais as alterações procedidas pelo art. 8º da Lei 11.482/2007 no art. 3º da Lei
6.194/1974, que ensejaram a redução dos valores das indenizações pagas a título de seguro obrigatório por danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).” (ARE 704520, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC
02-12-2014) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, §
3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB
34613/CE) - Processo 0124036-45.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Nilson Alves
Sampaio - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado na petição inicial em ordem a condenar a ré no pagamento ao autor da complementação da diferença da
indenização do seguro DPVAT apurada entre o laudo judicial e o extrajudicial, no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e
oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Sobre a quantia incidirá correção monetária pelos índices do IGP-M a partir da data
da confecção do laudo pericial e juros de mora de 1% a partir da data da citação (Súmula 426/STJ). O regime de capitalização
será simples e a periodicidade será mensal. Em face da sucumbência recíproca, condeno o promovido nas custas processuais,
cuja base de cálculo será o valor da condenação, conforme gradação disposta na Tabela I do anexo único da Lei estadual n.º
16.132/2016. O autor fica dispensado do pagamento das custas em face da gratuidade judiciária deferida (§ 3.º do art. 98 do
CPC). Condeno o réu no pagamento ao advogado do autor dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação, o que faço com arrimo no § 2.º do art. 85 do CPC. Condeno o autor no pagamento ao advogado do réu
dos honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor da causa e o valor da condenação,
mas cuja cobrança ficará suspensa por até 5 (cinco) anos na forma do § 3.º do art. 98 do CPC. Fica vedada a compensação
(§ 14, parte final). Optando o réu por não apresentar recurso voluntário, deverá recolher as custas processuais no prazo de 15
(quinze) dias contados da publicação dessa sentença no Dje, sob pena de inscrição da dívida ativa do estado. Decorrido o prazo
legal sem que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado, e, não tendo sido recolhidas
as custas, oficiem à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição do débito na dívida ativa e, adotadas todas as providências,
arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA (OAB
21292/CE) - Processo 0124981-37.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Raimundo Felix do
Nascimento - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição.
Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s)
Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o Oficial de Justiça deixou de intimar o Autor uma vez que foi informado o passamento
por familiares, pág. 137. Devidamente intimado para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça o patrono da parte
autora decorreu o prazo sem que nada fosse apresentado ou requerido. É o relatório. DECIDO. Nítido que, ao falecer, não
pode ser a parte autora objeto da perícia, restando assim PREJUDICADO tal pleito. Faculto, assim, aos HERDEIROS da parte
autora o direito de, querendo, interpor OUTRA ação, desta vez em virtude da MORTE do mesmo, DESDE QUE TAL “ACIDENTE”
TENHA SIDO AUTOMOBILÍSTICO. DIANTE DO EXPOSTO, por ausência de prova , diante do não comparecimento à perícia
POR CONTA DO FALECIMENTO, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral. Faculto, assim, aos HERDEIROS da parte autora o
direito de, querendo, interpor OUTRA ação, desta vez em virtude da MORTE do mesmo, DESDE QUE TAL “ACIDENTE” TENHA
SIDO AUTOMOBILÍSTICO. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela
parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R.
I. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB
28394/CE) - Processo 0125879-79.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Daniel
Farias de Moura - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial em ordem a condenar a ré no pagamento ao autor da indenização do
seguro DPVAT apurada no laudo judicial, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
Sobre a quantia incidirá correção monetária pelos índices do IGP-M a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% a partir
da data da citação (Súmula 426/STJ). O regime de capitalização será simples e a periodicidade será mensal. Condeno o réu no
pagamento ao advogado do autor dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
o que faço com arrimo no § 2.º do art. 85 do CPC. Optando o réu por não apresentar recurso voluntário, deverá recolher as
custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dessa sentença no Dje, sob pena de inscrição da dívida
ativa do estado. Decorrido o prazo legal sem que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em
julgado, e, não tendo sido recolhidas as custas, oficiem à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição do débito na dívida ativa
e, adotadas todas as providências, arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB
32405/CE) - Processo 0125981-67.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Walace Rodrigues de
Mesquita - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
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pedido formulado na petição inicial em ordem a condenar a ré no pagamento ao autor da indenização do seguro DPVAT apurada
no laudo judicial, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Sobre a quantia incidirá correção monetária pelos
índices do IGP-M a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% a partir da data da citação (Súmula 426/STJ). O regime de
capitalização será simples e a periodicidade será mensal. Condeno o réu no pagamento ao advogado do autor dos honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com arrimo no § 2.º do art. 85 do CPC.
Optando o réu por não apresentar recurso voluntário, deverá recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias
contados da publicação dessa sentença no Dje, sob pena de inscrição da dívida ativa do estado. Decorrido o prazo legal sem
que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado, e, não tendo sido recolhidas as custas,
oficiem à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição do débito na dívida ativa e, adotadas todas as providências, arquivem os
autos com baixa. Publiquem.
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/
CE) - Processo 0126484-93.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Jose Chaves de
Almeida - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.’ - Vistos, em permanente e contínua correição.
1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de
perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação
dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter
ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver
nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ,
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame
e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada
pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente
a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a
efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente
foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo
o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve
realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido
no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. Rejeito o argumento de inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 451/2008, convertida
na Lei nº 11.945/09, por suposta ausência dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da CFRB/88. Conforme
entendimento amplamente consolidado no Supremo Tribunal Federal, a análise dos requisitos constitucionais necessários à
adoção de medidas provisórias é, de regra, juízo político a cargo do Poder Executivo e do Congresso Nacional, no qual, salvo
nas hipóteses de abuso, não deve se imiscuir o Poder Judiciário. (ADI 1.667-MC, ADI-MC 2527, ADI-MC 2213 e ADI 4048).
Também não acolho o argumento de inconstitucionalidade material das referidos diplomas legais. Eis que no julgamento do
ARE 704.520, em sede de repercussão geral, o STF não vislumbrou situação de evidente abuso do poder de legislar por
parte do Poder Executivo, razão pela qual reputou constitucionais as alterações promovidas pela referida Medida Provisória,
tendo fixado a seguinte tese: “São constitucionais as alterações procedidas pelo art. 8º da Lei 11.482/2007 no art. 3º da Lei
6.194/1974, que ensejaram a redução dos valores das indenizações pagas a título de seguro obrigatório por danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).” (ARE 704520, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC
02-12-2014) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, §
3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB
32405/CE) - Processo 0127299-85.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Genivaldo Inacio Gomes
- REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - SENTENÇA Processo nº:0127299-85.2018.8.06.0001
Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Genivaldo Inacio Gomes Requerido:Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S/A Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual
a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em
virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo às partes sido
dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Submetida a
parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que sofreu a
mesma dano “Parcial Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento
corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “dedo mao direita”, implicando em “amputacao de falange distal de de 2 quiro
mao direita”, havendo, assim, como resultado do acidente, “amputacao traumatica com amputacao”, tudo como consta no laudo
de pgs. 134 a 137. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal,
devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para
nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado), multiplicado por dez (Perda anatômica
e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão) e dividido por cem, totalizando R$1.350,00, que vem
a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual ou superior como informado e provado
pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, CPC,
julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente. Faculto à
parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria para reaver o pago
em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora,
isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/
CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA
(OAB 23787/CE) - Processo 0127470-42.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Sergio Grigorio
Ribeiro Neto - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição. 1.
RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s),
a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento
das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e,
tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer
documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo,
nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de
seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização
de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da
perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado
para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor
localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização
de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no
art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido
do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos
fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na
forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem
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os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: VINICIUS PINHEIRO MELO (OAB 24353/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo
0128837-72.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jaqueline dos Santos Melo - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:0128837-72.2016.8.06.0001 Apensos:
Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Jaqueline dos Santos Melo Requerido:Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual a
título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em
virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo às partes sido
dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Submetida a
parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que sofreu a
mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais
de um) segmento corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “JOELHO DIREITO”, à ordem de “50% Média”, implicando
em “TRAUMA CORTO-CONTUSO EM JOELHO DIREITO. TRATAMENTO CONSERVADOR”, havendo, assim, como resultado
do acidente, “LIMITAÇÃO MODERADA DOS MOVIMENTOS ARTICULARES DO JOELHO DIREITO”, tudo como consta no laudo
de pgs. 101 a 104. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal,
devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para
nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado) multiplicado por vinte e cinco (Perda
completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo) e dividido por cem, totalizando R$3.375,00. O dano, já se viu, foi
mediano, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 50%, chegando-se, assim, ao valor de R$1.687,50, que vem
a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual ou superior como informado e provado
pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, CPC,
julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente. Faculto à
parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria para reaver o pago
em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora,
isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/
CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB
34613/CE) - Processo 0129266-68.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonia Paula Veras
de Sousa - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a e outro - Vistos, em permanente e contínua
correição Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria a parte
autora recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) seguradora(s)
promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica. A parte autora restou
tempestiva e regularmente intimada, porém não compareceu à data aprazada, impossibilitando, assim, a realização da perícia.
Intimada, por meio de seu advogado, também silenciou, mesmo sob a advertência que isso seria considerado como renúncia
à prova pericial. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora não compareceu à perícia,
muito menos explicitou as razões para não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência da parte, sem justificativa
razoável a ser fornecida até a data da perícia, será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art.
378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231. Aquele que se nega a
submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada
pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, a documentação por si apresentada não tem o
condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, tal prova é, neste
tipo de processo, absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez e seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório
previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada improcedente na origem. A partir da edição
da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da
quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez
permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes
ocorridos antes de sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico pericial para fins de graduação da invalidez.
Os documentos carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são suficientes para comprovar a intimação pessoal
da parte autora para o comparecimento na data aprazada para realização da perícia. Ante a ausência do comparecimento
da parte autora para realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo legal, a manutenção da sentença de
improcedência da demanda é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO.
NECESSIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada
a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida
a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança
do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos
Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia
designada, tampouco justificou satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo. 4. Indenização não devida. Não tendo a parte
autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente ônus que lhe competia, impõese o julgamento de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018) DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo,
diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo, com
fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a
legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais
sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob
o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de logo, transitar, baixar e arquivar. P. R. I. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA
SILVA (OAB 20417/CE) - Processo 0129420-91.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Carlos
Alberto Holanda da Silva Junior - REQUERIDO: Mapfre Vera Cruz S/A e outro - Vistos, em permanente e contínua correição. 1.
RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s),
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a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento
das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e,
tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer
documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo,
nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de
seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização
de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da
perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado
para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor
localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização
de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no
art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido
do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos
fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na
forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem
os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES (OAB 21725/CE) - Processo
0130385-98.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Valdivino Alexandre de Freitas Silva REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO
Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s)
Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o
enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada
pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao
exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver
nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do
STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar
o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à
parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi
intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado
da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido.
Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por
seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida
sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento
consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA
QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ
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ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE
ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO
CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO
CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a
ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o
grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca
do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal
para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274,
parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço,
a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo
Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela
seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado
Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando
no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO
LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019)
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES (OAB 21725/CE)
- Processo 0131213-94.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Gomes de Almeida REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO
Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s)
Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o
enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada
pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao
exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver
nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do
STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar
o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à
parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi
intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado
da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido.
Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por
seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida
sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento
consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA
QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ
ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE
ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO
CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO
CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a
ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o
grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca
do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal
para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274,
parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço,
a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo
Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela
seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado
Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando
no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO
LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019)
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
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pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS
SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0131419-74.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Maria
do Carmo Gomes Nunes - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.a e outro - Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial em ordem a condenar a ré no pagamento ao autor da indenização do
seguro DPVAT apurada no laudo judicial, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Sobre a quantia
incidirá correção monetária pelos índices do IGP-M a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% a partir da data da citação
(Súmula 426/STJ). O regime de capitalização será simples e a periodicidade será mensal. Condeno o réu no pagamento ao
advogado do autor dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com
arrimo no § 2.º do art. 85 do CPC. Optando o réu por não apresentar recurso voluntário, deverá recolher as custas processuais
no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dessa sentença no Dje, sob pena de inscrição da dívida ativa do estado.
Decorrido o prazo legal sem que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado, e, não
tendo sido recolhidas as custas, oficiem à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição do débito na dívida ativa e, adotadas
todas as providências, arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: ABELMAR RIBEIRO DA CUNHA NETO (OAB 30204/CE) - Processo 0131913-07.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Thales Fabrício Nascimento de Oliveira - REQUERIDO: Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar,
no máximo prazo de cinco dias, a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, páginas
218/221, implicando o seu silêncio em tácita concordância com o alegado, bem como no tácito reconhecimento da desistência
do apelo. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB
16983/PE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE) - Processo 0132417-76.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Flavio Welson Viana Sa - Vistos, em permanente e contínua correição. 1.
RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s),
a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento
das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e,
tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer
documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo,
nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de
seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização
de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da
perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado
para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor
localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização
de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no
art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido
do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos
fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10%
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(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na
forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem
os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FABIO MONTEIRO ARRAIS MEDEIROS (OAB 23738/CE) Processo 0133219-45.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Edna Cristiane Abreu de
Sousa - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Vistos, em permanente e contínua correição.
1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de
perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se
submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato
não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº
474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar
o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à
parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi
intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado
da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido.
Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por
seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida
sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento
consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA
QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ
ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE
ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO
CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO
CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a
ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o
grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca
do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal
para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274,
parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço,
a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo
Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela
seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado
Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando
no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO
LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019)
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES (OAB 21725/CE), ADV: VIVIANE CHAVES DOS SANTOS (OAB 9880/CE), ADV:
WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0134648-13.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro REQUERENTE: Sandy Cristina Xavier da Silva - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros e outro - Vistos, em
permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude
de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a
realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º
6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local
a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De
inicio, constato não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme
a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial
para possibilitar o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º
6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual
civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC,
in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos
que foi oportunizada à parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto,
a parte autora não foi intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial.
Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo
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apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado
o endereço correto por seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa
forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na
esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU
DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274,
§ ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou
improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz
de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados
da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a
intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo
com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de
novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame
designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele
reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma,
tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas
sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida
que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes
da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE
FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de
registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento
da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto,
por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas
processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja
cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição
de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto
de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ABELMAR RIBEIRO DA CUNHA NETO (OAB 30204/CE) - Processo 0136843-97.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Mario Teles de Sousa - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo
prazo de cinco dias, a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, páginas 126/129,
implicando o seu silêncio em tácita concordância com o alegado, bem como no tácito reconhecimento da desistência do apelo.
Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE), ADV:
FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE) - Processo 0139091-07.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos de Consumo - REQUERENTE: Rafael dos Santos Ribeiro - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
Dpvat S.a. - SENTENÇA Processo nº:0139091-07.2016.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Contratos
de Consumo Requerente:Rafael dos Santos Ribeiro Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a. Vistos,
em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada
sob o pálio de que teria o(a) Autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica. Designada
perícia, a parte autora restou tempestiva e regularmente intimada, porém não compareceu à data aprazada, impossibilitando,
assim, a realização do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora não compareceu
à perícia, muito menos explicitou as razões para não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência da parte, sem
justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia , será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos
termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231. Aquele que
se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa à perícia médica
ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Há de se registrar que a documentação por
si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa.
Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez e seu grau.
DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito
à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com
a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais
sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob
o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO
(OAB 23814/CE) - Processo 0139093-74.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE:
Francisco Edmir da Silva - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial em ordem a condenar a ré no pagamento ao autor da indenização do seguro DPVAT apurada no
laudo judicial, no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos). Sobre a quantia incidirá correção monetária
pelos índices do IGP-M a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% a partir da data da citação (Súmula 426/STJ). O
regime de capitalização será simples e a periodicidade será mensal. Condeno o réu no pagamento ao advogado do autor dos
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com arrimo no § 2.º do art. 85
do CPC. Optando o réu por não apresentar recurso voluntário, deverá recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze)
dias contados da publicação dessa sentença no Dje, sob pena de inscrição da dívida ativa do estado. Decorrido o prazo legal
sem que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado, e, não tendo sido recolhidas as
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custas, oficiem à Procuradoria-Geral do Estado para inscrição do débito na dívida ativa e, adotadas todas as providências,
arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: ANA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO (OAB 10338/CE) - Processo 0139982-23.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisca Elisangela Chaves de Oliveira - SENTENÇA Processo nº:013998223.2019.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Francisca Elisangela Chaves de
Oliveira Requerido:SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, Vistos, em permanente e contínua
correição Ação, na qual determinada a emenda da exordial, não tendo, contudo, a parte atendido tal determinação, apesar de
regularmente intimada. Dessa forma, com fulcro nos arts. 321 e 330, IV, forçado sou a indeferir a petição inicial, declarando
EXTINTO o presente, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, todos do vigente CPC. Custas integrais, pela parte
demandante, a não ser que o(a) mesmo(a) seja beneficiário(a) da gratuidade judiciária, ora deferida. Encaminhado à publicação,
intimar, inexistindo recurso, a parte demandada do trânsito em julgado (art. 331, § 3º, CPC), e, empós, baixar e arquivar. P.R.I.
Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/
CE) - Processo 0141441-94.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jaime Felix de Sousa REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição Ação, buscando
o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria a parte autora recebido a menor
do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) seguradora(s) promovida(s) ofertou(ram)
defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica. A parte autora restou tempestiva e regularmente intimada,
porém não compareceu à data aprazada, impossibilitando, assim, a realização da perícia. Intimada, por meio de seu advogado,
também silenciou, mesmo sob a advertência que isso seria considerado como renúncia à prova pericial. Eis, assim, o singelo
relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões para
não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da
perícia, será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do
CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário
não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se
pretendia obter com o exame. Entretanto, a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco
quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente
essencial para apuração da existência da invalidez e seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA
DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT),
com acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de
caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da
utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua
vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos
carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora
para o comparecimento na data aprazada para realização da perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para
realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda
é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO
DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474
DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da
invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2.
Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.
Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036
do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou
satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo. 4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo
do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel
Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018) DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova
alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE
o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é
válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
com sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de
logo, transitar, baixar e arquivar. P. R. I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: RICARDO ALEXANDRE DE FREITAS LIMA
CAMURÇA (OAB 13213/CE) - Processo 0144029-74.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Pagamento - REQUERENTE:
Francisco Jander Santos da Costa - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat - Vistos, em permanente e contínua
correição Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria a parte
autora recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) seguradora(s)
promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica. A parte autora restou tempestiva
e regularmente intimada, porém não compareceu à data aprazada, mesmo sob a advertência que isso seria considerado como
renúncia à prova pericial, impossibilitando, assim, a realização da perícia. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente
intimada, a parte autora não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões para não o fazer, mesmo após a advertência
de que “a ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia, será interpretada como recusa à
produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e
232 do CPC: Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.
Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, a
documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo,
sua negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez
e seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO
COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança,
relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009,
julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer
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discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido
a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009,
a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico
pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são
suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento na data aprazada para realização da
perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo
legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA
(Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado
em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO
À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos
termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária
a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do
REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em
que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo.
4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade
permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018)
DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito
à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que
o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados
estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de
ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de logo, transitar, baixar e arquivar. P. R.
I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE), ADV: RONALDO FARIAS FEIJAO (OAB 24951/CE) - Processo
0144823-03.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Jose Erivaldo Nunes Rocha REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. - SENTENÇA Processo nº:014482303.2015.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Acidente de Trânsito Requerente:Jose Erivaldo Nunes
Rocha Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. Vistos, em permanente e contínua
correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a)
autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único
modo de efetivamente resolver a questão, tendo às partes sido dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela
resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a
existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou
funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”, constituído de
DUAS lesões, a primeira, à ordem de “25% Leve”, consistente de lesão no(a) “Pé Lado Direito”, enquanto que a segunda, à
ordem de “50% Média”, consistente de lesão no(a) “Joelho Lado Esquerdo”, que lhe causaram “TRAUMA CORTO-CONTUSO
DO PE DIREITO E TRAUMA CONTUSO NO JOELHO ESQUERDO. APRESENTA CICATRIZ NO PE DIREITO”, havendo, assim,
como resultado do acidente, “APRESENTA LIMITACAO PARA MOVIMENTACAO DO JOELHO ESQUERDO, EDEMA RESIDUAL,
DIFICULDADE PARA USO PLENO DO PE DIREITO, EDEMA RESIDUAL”, tudo como consta no laudo (pgs. 143 a 145). Para
se verificar se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal, devendo ser realizado
o seguinte cálculo aritmético: 1ª LESÃO: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para nós,
pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado), multiplicado por cinquenta (Perda anatômica
e/ou funcional completa de um dos pés) e dividido por cem, totalizando R$6.750,00. O dano, já se viu, foi à ordem de 25%,
razão pela qual tal valor deve ser dividido neste mesmo percentual, chegando-se, assim, ao valor de R$1.687,50. 2ª LESÃO:
R$13.500,00 multiplicado por vinte e cinco (Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo) e dividido por
cem, totalizando R$3.375,00. O dano, já se viu, foi à ordem de 50%, razão pela qual tal valor deve ser dividido neste mesmo
percentual, chegando-se, assim, ao valor de R$1.687,50. O somatório dos valores (R$1.687,50 + R$1.687,50) será, então, de
R$3.375,00, que vem a ser o efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia superior como informado
e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art.
487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação
vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria
para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela
parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R.
I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE)
- Processo 0145029-12.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Willame de Freitas
Nobre - SENTENÇA Processo nº:0145029-12.2018.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Acidente de
Trânsito Requerente:Willame de Freitas Nobre Requerido:Sompos Seguros Vistos, em permanente e contínua correição. Ação,
buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) Autor(a) recebido
a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram)
defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica. Designada perícia, a parte autora restou tempestiva e
regularmente intimada, porém não compareceu à data aprazada, impossibilitando, assim, a realização do ato. Eis, assim, o
singelo relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões
para não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data
da perícia , será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232
do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário
não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se
pretendia obter com o exame. Há de se registrar que a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar
o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo,
absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez e seu grau. DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do
não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE
o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é
válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
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como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 30
de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: JONATHAN BEZERRA DOS SANTOS (OAB 34128/CE) - Processo 0148537-97.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Conceição Gessica da Silva - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo
prazo de cinco dias, a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, implicando o seu
silêncio em tácita concordância. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405A/CE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB
27565/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE) - Processo 0153962-71.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Jose Marcos Moura de Oliveira - REQUERIDO: Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de
valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi
designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I
a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o
autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez
da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor
se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II
do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com
a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no
art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verificase dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez.
No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na
exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada
tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo
informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se,
dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na
esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU
DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274,
§ ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou
improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz
de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados
da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a
intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo
com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de
novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame
designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele
reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma,
tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas
sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida
que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes
da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE
FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de
registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento
da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto,
por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas
processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja
cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição
de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 30 de agosto
de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: BENEDITO RODRIGUES FERREIRA (OAB 28728/CE) Processo 0155442-60.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: JOSE SILVA VENUTO
- REQUERIDO: MAPFRE SEGURADORA S.A. e outro - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação,
buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s)
ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e,
tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer
documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo,
nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de
seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao
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autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização
de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da
perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado
para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor
localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização
de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no
art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. Rejeito o argumento de inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 451/2008, convertida
na Lei nº 11.945/09, por suposta ausência dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da CFRB/88. Conforme
entendimento amplamente consolidado no Supremo Tribunal Federal, a análise dos requisitos constitucionais necessários à
adoção de medidas provisórias é, de regra, juízo político a cargo do Poder Executivo e do Congresso Nacional, no qual, salvo
nas hipóteses de abuso, não deve se imiscuir o Poder Judiciário. (ADI 1.667-MC, ADI-MC 2527, ADI-MC 2213 e ADI 4048).
Também não acolho o argumento de inconstitucionalidade material das referidos diplomas legais. Eis que no julgamento do
ARE 704.520, em sede de repercussão geral, o STF não vislumbrou situação de evidente abuso do poder de legislar por
parte do Poder Executivo, razão pela qual reputou constitucionais as alterações promovidas pela referida Medida Provisória,
tendo fixado a seguinte tese: “São constitucionais as alterações procedidas pelo art. 8º da Lei 11.482/2007 no art. 3º da Lei
6.194/1974, que ensejaram a redução dos valores das indenizações pagas a título de seguro obrigatório por danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).” (ARE 704520, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC
02-12-2014) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, §
3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publiquem. Fortaleza/CE, 28 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FABIO MONTEIRO ARRAIS MEDEIROS (OAB 23738/CE) - Processo 0160507-31.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Ailton Melo de Queiroz - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - Vistos, em
permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de cinco dias, a respeito
do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, páginas 215/218, implicando o seu silêncio em tácita
concordância com o alegado, bem como no tácito reconhecimento da desistência do apelo. Fortaleza, 20 de agosto de 2019.
Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 18125A/PB), ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE) Processo 0161920-84.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: MARCIO LEANDRO
DE ASSIS - REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S.A. - Vistos, em
permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude
de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a
realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74,
com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se
submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato
não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº
474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o
exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação
dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o
fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente
a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a
efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente
foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo
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o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve
realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido
no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. Rejeito o argumento de inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 451/2008, convertida
na Lei nº 11.945/09, por suposta ausência dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da CFRB/88. Conforme
entendimento amplamente consolidado no Supremo Tribunal Federal, a análise dos requisitos constitucionais necessários à
adoção de medidas provisórias é, de regra, juízo político a cargo do Poder Executivo e do Congresso Nacional, no qual, salvo
nas hipóteses de abuso, não deve se imiscuir o Poder Judiciário. (ADI 1.667-MC, ADI-MC 2527, ADI-MC 2213 e ADI 4048).
Também não acolho o argumento de inconstitucionalidade material das referidos diplomas legais. Eis que no julgamento do
ARE 704.520, em sede de repercussão geral, o STF não vislumbrou situação de evidente abuso do poder de legislar por
parte do Poder Executivo, razão pela qual reputou constitucionais as alterações promovidas pela referida Medida Provisória,
tendo fixado a seguinte tese: “São constitucionais as alterações procedidas pelo art. 8º da Lei 11.482/2007 no art. 3º da Lei
6.194/1974, que ensejaram a redução dos valores das indenizações pagas a título de seguro obrigatório por danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).” (ARE 704520, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC
02-12-2014) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, §
3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publiquem. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA
(OAB 23787/CE) - Processo 0162244-35.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jessica Lima
Lopes - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição.
1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de
perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se
submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato
não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº
474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao
grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar
o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à
parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi
intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado
da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido.
Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por
seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida
sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento
consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA
QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ
ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE
ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO
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CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO
CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a
ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o
grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca
do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal
para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274,
parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço,
a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo
Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela
seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado
Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando
no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO
LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019)
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: MARCIO ANTONIO TORRES (OAB 92172/RJ), ADV: MARCELO ROMEIRO DA SILVA (OAB 97429/RJ), ADV:
ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo 0163314-58.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Seguro - REQUERENTE: Ronivaldo Rocha dos Santos - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A - SENTENÇA Processo nº:0163314-58.2015.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro
Requerente:Ronivaldo Rocha dos Santos Requerido:Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A Vistos, em
permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente
automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Não houve réplica. Designada perícia, não foi localizada a
parte autora, impossibilitando, assim, a realização do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Expedida intimação para a
parte autora comparecer à perícia, restou esta frustrada, em virtude da não localização da mesma. Registre-se que constitui
dever da parte “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde
receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, a teor
do art. 77, V, do CPC (Grifo inexistente no original). Ao lado disso, eis o que dispõe o Parágrafo Único do art. 274 do CPC: Art.
274. 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 dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo
inexistente no original). Há de se registrar, ainda, que a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o
equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, a prova pericial é, neste tipo de processo,
absolutamente essencial para a apuração da existência da invalidez e seu grau. DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante
do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE
o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente, ou, que a negativa ao mesmo é
válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 18
de junho de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: GARDNER SALVADOR RODRIGUES (OAB 20465/CE) - Processo 0164443-30.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: Thiago Rolim de Oliveira - REQUERIDO: Marítima Seguros S.A. e outro - Vistos, em
permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de cinco dias, a respeito
do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, implicando o seu silêncio em tácita concordância.
Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: MARCELO ROMEIRO DA SILVA (OAB 97429/RJ), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR
(OAB 16045/CE) - Processo 0168474-64.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Bradesco Seguros
Auto Ré S.a. e outro - Vistos etc. 1. RELATÓRIO Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que o
autor aduz, em apertada síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, tendo recebido, como segurado obrigatório, quantia
inferior ao que disposto na lei de regência. Defende a existência de invalidez permanente reconhecida pela seguradora ré e a
inaplicabilidade da Tabela de Valores de sinistro. Sustenta que a norma de regência não faz diferenciação quanto aos valores
a serem pagos e que a cobertura do sinistro deve se dá no máximo estipulado. Postulou os benefícios da justiça gratuita.
Juntou procuração e documentos. Despachada a inicial, foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação da ré. Citada, a
promovida ofereceu contestação. Alegou preliminares. No mérito, alegou a quitação da verba postulada pela parte autora e a
inexistência de prova quanto à invalidez total e permanente. Entende que não há diferença a ser paga à promovente em face da
ausência de pressupostos para pagamento de complementação. Sustenta, ainda, a validade da tabela para fins de cálculo da
verba securitária, a ausência de comprovação do laudo do IML para a comprovação da invalidez alegada e a necessidade de
exame pericial médico e a impossibilidade de vinculação da verba ao salário mínimo. Requereu a improcedência do pedido. Foi
designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos
I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto
que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato.
Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO Nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o
exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação
dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Não o fez, contudo, nem justificou sua ausência. Sobretudo, quando
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não encontrado no endereço indicado na petição inicial. Vale lembrar a regra do § único do art. 274 do CPC: [Presumem-se
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço]. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC. Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: VINICIUS PINHEIRO MELO (OAB 24353/CE) - Processo 016911348.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonieta do Nascimento Ramos - REQUERIDO: Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais - Vistos, em permanente e contínua correição. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização
Securitária do Seguro DPVAT na qual figuram as partes nomeadas à epígrafe. Restou já constatada a LITISPENDÊNCIA
existente relativamente à ação de número 0169106-56.2016.8.06.0001, que tramita junto a este juízo, informação esta repassada
pela Autora em petição de pág. 125/126. A parte requerida foi devidamente intimada para se manifestar acerca da alegada
litispendência, tendo decorrido o prazo sem nada apresentar ou requerer. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo
Civil, em seu artigo 485, elenca as hipóteses em que o feito será sentenciado sem decisão sobre o mérito, dentre as quais se
vislumbra “reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (inciso V). ISTO POSTO, diante da
falta de manifestação do interessado, conforme certidão de pág.39, bem como a vista da evidente litispendência e cóis julgada
entre os dois feitos retromencionados, declaro, por Sentença, extinto o presente feito, sem o julgamento do mérito, segundo o
determina o CPC em seu artigo 485, V. Custas e honorários pela parte Promovente, que se encontra albergada pelo manto da
Justiça Gratuita, que defiro neste ato. Transitada esta em julgado, arquive-se o presente, após a devida baixa. Fortaleza/CE, 29
de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ROSIVAN DA SILVA BEZERRA (OAB 16941/RN) - Processo 0170414-59.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Carlos Gonçalves Maia - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de cinco dias,
a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, páginas 250/253. Fortaleza, 20 de agosto de
2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 017054687.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Manoel Alves de Souza - REQUERIDO:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação,
buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s)
ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e,
tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer
documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo,
nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das
sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de
seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização
de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da
perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado
para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor
localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização
de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no
art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA
JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO
JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do
CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões
de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer
a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a
existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das
partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu,
a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as
alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia,
conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não
apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não
comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença
mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto
da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
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alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido
do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos
fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na
forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem
os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE) - Processo 0171818-19.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Jean Carlos de Araujo Rodrigues - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e
outro - Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de
cinco dias, a respeito do conteúdo das petições e documentos acostados pela parte demandada, páginas 132/1138 e 141/147.
Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/
CE) - Processo 0174341-67.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Francisca
Andrea da Silva Ribeiro - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a
título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Foi designada
data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do §
1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor
não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2.
FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte
promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter
à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art.
3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática
processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do
CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos
que foi oportunizada à parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto,
a parte autora não foi intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial.
Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo
apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado
o endereço correto por seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa
forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na
esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU
DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274,
§ ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou
improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz
de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados
da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a
intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo
com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de
novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame
designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele
reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma,
tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas
sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida
que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes
da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE
FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de
registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento
da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto,
por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas
processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja
cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição
de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto
de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FELIPE REINALDO RABELO LEAL (OAB 17528/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE)
- Processo 0182413-77.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Fabio Junior Maciel de Almeida REQUERIDO: Marítima Seguros S/A e outro - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o
recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram)
defesa. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto
nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009.
Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o
relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau
de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente,
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deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos
incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009.
De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende
do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da
sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço
indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte
autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não
sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondose, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na
esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU
DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA.
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274,
§ ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou
improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz
de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados
da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a
intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo
com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de
novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame
designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele
reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma,
tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas
sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida
que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes
da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE
FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de
registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento
da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado
improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto,
por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas
processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja
cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição
de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 30 de agosto
de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB
15877/CE) - Processo 0182591-26.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Mizael
Feitosa de Sousa - Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos
termos do art. 487, I, CPC, com fundamento no art. 373, I, do mesmo Código. Condeno o promovente às custas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publique-se.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: BENEDITO RODRIGUES FERREIRA (OAB 28728/CE),
ADV: JARIO MARIO ALVES PENHA JUNIOR (OAB 33669/CE) - Processo 0183507-65.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: MARIA VIEIRA LIBERATO - SENTENÇA n.º° 3360/2019 Processo nº:018350765.2013.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Contratos de Consumo Requerente:MARIA VIEIRA
LIBERATO Requerido:MAPFRE SEGURADORA S.A. Vistos, em permanente e contínua correição. Embargos Declaratórios
formulados pela Seguradora sob o pálio da existência de duas sentenças, emitidas nos autos. Eis o relatório. DECIDO.
Desnecessária a manifestação contrária. De fato, é evidente que houve DUAS sentenças, proferidas por mim e por meu
colega Jose Cavalcante Júnior, a quem rendo minhas homenagens. O caso é de simples resolução. A sentença de meu ilustre
colega foi proferida ANTES da minha. Então, por óbvio, é a dele que deve ser considerada. Simples assim. SENDO ASSIM,
DOU PROCEDÊNCIA aos Embargos para registrar que, em tendo sido a sentença do ilustre Colega JOSÉ CAVALCANTE
JÚNIOR proferida antes da minha, deve a dele prevalecer. P. R. I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019 - terça-feira. JOSIAS
MENESCAL Lima de Oliveira Juiz
ADV: JOSE ADENILSON LUZ DE AZEVEDO (OAB 34130/CE) - Processo 0183961-69.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: João de Holanda Cavalcante Neto - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de
cinco dias, a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, implicando o seu silêncio em
tácita concordância. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSE ADENILSON LUZ DE AZEVEDO (OAB 34130/CE) Processo 0183961-69.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: João de Holanda Cavalcante Neto
- REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição. Ao efetuar
o depósito judicial do valor, deu-se a Seguradora por ciente da decisão e, mais, concordou com a condenação que lhe foi
imposta. De outra feita, o(a) Autor(a) aceitou expressamente o valor depositado, razão pela qual nada há mais a questionar,
tanto em relação à sentença, quanto ao depósito. Expeçam-se, pois, DOIS Alvarás, AMBOS em nome do(a) Advogado(a) do(a)
Autor(a), Dr(a) JOSÉ ADENILSON LUZ DE AZEVEDO - OAB/CE 34.130, eis que o(a) mesmo(a), tem poderes para receber e
dar quitação, sendo um em favor do(a) autor(a), no valor de R$ 934,16 (novecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos)
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e acréscimos legais, e outro, em favor do referido causídico, no valor de R$ 93,42 (noventa e três reais e quarenta e dois
centavos) e acréscimos legais, correspondente aos honorários a que faz jus, observado o percentual estabelecido no decisum
de pgs. 99-101. Feito, determino, mais, dar ciência PESSOAL à parte do recebimento do(s) alvará(s) - inclusive informando o
valor TOTAL levantado - esclarecendo, mais, o valor destinado à parte e o do advogado e atender ao que determinou o Ofício
105/2018-GJ, de 26 de julho de 2018, da lavra deste Juízo. Tudo feito - e APÓS a intimação do(a) Autor(a) ser realizada voltem-me. Fortaleza/CE, 22 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) Processo 0187857-23.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonio Elisio Costa - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante
para se manifestar, no máximo prazo de cinco dias, a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte
demandada, implicando o seu silêncio em tácita concordância. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de
Oliveira Juiz de Direito
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE) - Processo 0188667-95.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Seguro - REQUERENTE: Francimar Pacheco Terto - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de cinco
dias, a respeito do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, implicando o seu silêncio em tácita
concordância. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35010/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB
16983/PE) - Processo 0190746-81.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Marcelo Gomes Penha REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição Ação, buscando
o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria a parte autora recebido a menor
do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) seguradora(s) promovida(s) ofertou(ram)
defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Houve réplica. A parte autora restou tempestiva e regularmente intimada,
porém não compareceu à data aprazada, impossibilitando, assim, a realização da perícia. Intimada, por meio de seu advogado,
também silenciou, mesmo sob a advertência que isso seria considerado como renúncia à prova pericial. Eis, assim, o singelo
relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões para
não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da
perícia, será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do
CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário
não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se
pretendia obter com o exame. Entretanto, a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco
quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente
essencial para apuração da existência da invalidez e seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA
DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT),
com acréscimos da Lei nº 11.945/2009, julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio
Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de
caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da
utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua
vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos
carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora
para o comparecimento na data aprazada para realização da perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para
realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda
é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA (Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO
DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474
DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da
invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2.
Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT.
Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036
do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou
satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo. 4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo
do seu direito, qual seja, a incapacidade permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel
Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018) DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova
alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE
o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é
válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
com sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de
logo, transitar, baixar e arquivar. P. R. I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE
MONTI (OAB 18044/CE) - Processo 0191587-47.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo REQUERENTE: Manoel Evanizete Severo Verissimo - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outro - SENTENÇA Processo
nº:0191587-47.2015.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Contratos de Consumo Requerente:Manoel
Evanizete Severo Verissimo Requerido:Maritima Seguros S/A Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o
recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do
que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver
a questão, tendo às partes sido dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo
relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -,
ficou constatado que sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa
apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “MÃO DIREITA”, à ordem de
“25% Leve”, implicando em “TRAUMA EM MÃO DIREITA. TRATAMENTO CONSERVADOR”, havendo, assim, como resultado
do acidente, “CICATRIZ RETRÁTIL NO DORSO DO QUARTO E QUINTO QUIRODÁCTILOS DA MÃO DIREITA. DIMINUIÇÃO
DE FORÇA EM MÃO DIREITA. LIMITAÇÃO DE PREENSÃO PALMAR DE MÃO DIREITA”, tudo como consta no laudo de pgs.
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111 a 114. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal, devendo
ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para nós,
pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado), multiplicado por setenta (Perda anatômica
e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos) e dividido por cem, totalizando R$9.450,00.
O dano, já se viu, foi leve, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 25%, chegando-se, assim, ao valor de
R$2.362,50, que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual ou superior como
informado e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento
no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação
vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria
para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela
parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R.
I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: MARIANA ARAUJO MENDES (OAB 23535/CE) - Processo 0191829-69.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Joao Ribeiro Pacheco - REQUERIDO: Bradesco Seguros S/A e outro - Vistos, em permanente e
contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de cinco dias, a respeito do conteúdo
da petição e documentos acostados pela parte demandada, implicando o seu silêncio em tácita concordância. Fortaleza, 20 de
agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: MAMEDE ADRIANO FILHO (OAB
27490/CE) - Processo 0192246-85.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Marcos Roberto de
Sousa - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos em permanente e contínua correição. Diante
do depósito dos valores, é óbvio que a Seguradora ACEITOU o resultado da decisão. Registro, mais, que o prazo para eventual
recurso já há muito decorreu. Logo, determino: - ao Gabinete, informe se as custas foram efetivamente pagas e no valor correto;
- ao Autor, que se manifeste sobre o valor depositado, sendo certo que seu silêncio levará à ilação de que ACEITA o valor
depositado. Fortaleza/CE, 21 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE) - Processo 0204535-21.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Jose de Aristeu Ferreira - REQUERIDO: Maritima Seguros S.a e outro - Vistos, em
permanente e contínua correição RH. Intimar a parte demandante para se manifestar, no máximo prazo de cinco dias, a respeito
do conteúdo da petição e documentos acostados pela parte demandada, implicando o seu silêncio em tácita concordância.
Fortaleza, 20 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/
CE) - Processo 0205425-57.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Rita Cassia
Cardoso de Paula - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outro - SENTENÇA Processo nº:0205425-57.2015.8.06.0001 Apensos:
Classe:Procedimento Comum Assunto:Contratos de Consumo Requerente:Rita Cassia Cardoso de Paula Requerido:Maritima
Seguros S/A Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro
DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente
automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo às partes sido dada oportunidade
de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à perícia
único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que sofreu a mesma dano “Parcial
Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento
corporal da Vítima)”, consistente de “Perda completa da mobilidade de um dos ombros - Lado Direito”, à ordem de “75%
Intensa”, implicando em “fratura de umero direito tto conservador”, havendo, assim, como resultado do acidente, “limitacao
de movimentos do membro”, tudo como consta no laudo de pgs. 111 a 114. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito
de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal, devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00
(valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO
seja sempre majorado), multiplicado por vinte e cinco (Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos
ou dedo polegar) e dividido por cem, totalizando R$3.375,00. O dano, já se viu, foi intenso, razão pela qual tal valor deve
ser também multiplicado por 75%, chegando-se, assim, ao valor de R$2.531,25, que vem a ser o valor efetivamente devido.
Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual ou superior como informado e provado pelas partes e, assim, não há
qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o
pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente. Faculto à parte demandada, SE
HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria para reaver o pago em excesso. Custas
e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre
acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04 de setembro
de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/
CE) - Processo 0214873-54.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Maria Glauciene Uchoa da
Silva - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:0214873-54.2015.8.06.0001
Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente:Maria Glauciene Uchoa da Silva Requerido:Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor
residual a título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) autor(a) recebido a menor do que o efetivamente
devido, em virtude de acidente automobilístico. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão, tendo
às partes sido dada oportunidade de se manifestarem sobre o laudo dela resultante. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO.
Submetida a parte autora à perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado
que sofreu a mesma dano “Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em
parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima)”, consistente de lesão no(a) “MÃO ESQUERDA”, à ordem de “50%
Média”, implicando em “FRATURA DE QUINTO METACARPO E TERCEIRO E QUARTO QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA.
TRATAMENTO CIRÚRGICO. FEZ FISIOTERAPIA POR 1 ANO”, havendo, assim, como resultado do acidente, “ANQUILOSE
EM TERCEIRO, QUARTO E QUINTO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA, COM LIMITAÇÃO IMPORTANTE DA PREENSÃO
PALMAR. HIPOTROFIA DE MÃO ESQUERDA E DIMINUIÇÃO DE FORÇA EM MÃO ESQUERDA”, tudo como consta no laudo
de pgs. 133 a 136. Para se verificar se o pagamento foi ou não feito de forma correta, fundamental a utilização da tabela legal,
devendo ser realizado o seguinte cálculo aritmético: R$13.500,00 (valor máximo e imutável há anos, embora, anualmente, para
nós, pagadores de imposto, o valor do seguro OBRIGATÓRIO seja sempre majorado), multiplicado por setenta (Perda anatômica
e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos) e dividido por cem, totalizando R$9.450,00. O
dano, já se viu, foi mediano, razão pela qual tal valor deve ser também multiplicado por 50%, chegando-se, assim, ao valor de
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R$4.725,00, que vem a ser o valor efetivamente devido. Ocorre que o(a) Autor(a) JÁ RECEBEU quantia igual ou superior como
informado e provado pelas partes e, assim, não há qualquer valor residual a ser pago. DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento
no art. 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação
vigente. Faculto à parte demandada, SE HOUVE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MAIOR, querendo, interpor ação própria
para reaver o pago em excesso. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela
parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R.
I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA
DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0217508-08.2015.8.06.0001 (apensado ao processo 0180773-05.2017.8.06.0001) Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: José Cristiano Nogueira dos Santos - REQUERIDO: Yasuda
Marítima Seguros e Saúde e outro - SENTENÇA Processo nº:0217508-08.2015.8.06.0001 Apensos:0180773-05.2017.8.06.0001
Classe:Procedimento Comum Assunto:Acidente de Trânsito Requerente:José Cristiano Nogueira dos Santos Requerido:Yasuda
Marítima Seguros e Saúde Vistos, em permanente e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor residual a título
de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) Autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude
de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Houve
réplica. Expedida precatória para intimação da parte acerca da data para realização de perícia, foi certificado pelo Oficial de
Justiça que a mesma FALECEU EM NOVEMBRO DE 2017” (maiúsculas não existentes no original), tal como se lê à pg. 134.
Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Nítido que, ao falecer, não pode ser a parte autora objeto da perícia, restando assim
PREJUDICADO tal pleito. De fato, somente a parte pode se submeter à perícia. Em falecendo a mesma, logicamente não é
possível dar regular prosseguimento à ação. Faculto, no entanto, aos HERDEIROS da parte autora o direito de, querendo, interpor
OUTRA ação, desta vez em virtude da MORTE do mesmo, DESDE QUE EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia POR CONTA DO FALECIMENTO, prova
alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o
pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Faculto, assim, aos HERDEIROS
da parte autora o direito de, querendo, interpor OUTRA ação, desta vez em virtude da MORTE do mesmo, DESDE QUE EM
VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor
da causa, pela parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da
gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: EMANUEL MENDES GUEDES DIOGO (OAB 21154/CE), ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE),
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: JOÃO BRUNO RODRIGUES BALTAZAR (OAB 242150/CE) - Processo 0456699-18.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Alessandro Alexandre da
Silva - REQUERIDO: Mapfre Seguradora S.a. e outro - SENTENÇA Processo nº:0456699-18.2011.8.06.0001 Apensos:
Classe:Procedimento Comum Assunto:Seguro Requerente e Requerido:Alessandro Alexandre da Silva e outro : Vistos, em
permanente e contínua correição. Ação, iniciada na 23ª Vara Cível, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro
DPVAT, formulada sob o pálio de que teria o(a) Autor(a) recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente
automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Houve réplica.
Em prosseguindo o feito mas ANTES da realização da perícia ocorreu o falecimento do(a) Autor(a), tal como informado pela
petição de pgs. 127/129, por meio da qual requerida a habilitação nos autos dos sucessores do de cujus. O processo foi, então,
redistribuído para este Juízo, onde prosseguiu seu iter. Ouvido, o Órgão Ministerial opinou no sentido da improcedência da
ação. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. A ação é de cunho personalíssimo. Isso porque, por óbvio, qualquer eventual
equívoco no segmento anatômico atingido pelo acidente e seu percentual só pode ser constatado pelo exame pericial. Ocorre
que, como constatado, o Autor faleceu. Logo, não há como dar prosseguimento à demanda. DIANTE DO EXPOSTO, julgo
IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente. Deixo de
facultar aos herdeiros questionar junto à Seguradora, em ação própria, porque, segundo a Certidão de Óbito, o falecimento NÃO
foi decorrência do acidente, mas, sim, de “CHOQUE HIPOVOLÊMICO, HEMORRAGIA INTERNA E EXTERNA, FERIMENTO
TRANSFIXANTE DO TÓRAX. AÇÃO DE PROJETIL ÚNICO DE ARMA DE FOGO”, tal como se lê à pg. 132. Custas e honorários,
fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste
tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I., inclusive o MP. Fortaleza/CE, 30 de agosto de
2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: DIEGO LIMA DE FARIAS (OAB 22985/CE) - Processo
0833080-86.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: CÍCERO ADAMO SILVA
DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:083308086.2014.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Acidente de Trânsito Requerente:CÍCERO ADAMO SILVA
DO NASCIMENTO Requerido:Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição.
Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s)
Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Designada perícia, não foi localizada a parte autora, impossibilitando, assim,
a realização do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Expedida intimação para a parte autora comparecer à perícia,
restou esta frustrada, em virtude da não localização da mesma. Registre-se que constitui dever da parte “declinar, no primeiro
momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa
informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, a teor do art. 77, V, do CPC (Grifo inexistente
no original). Ao lado disso, eis o que dispõe o Parágrafo Único do art. 274 do CPC: Art. 274. 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 dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se
a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada
aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo inexistente no original). Há de se
registrar, ainda, que a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento
administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, a prova pericial é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para
a apuração da existência da invalidez e seu grau. DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento
à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral,
reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente, ou, que a negativa ao mesmo é válida. Custas
e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre
acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 18 de junho de
2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
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ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE)
- Processo 0853902-96.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: José Claudenio
Silverio da Silva - REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S.A. - Vistos,
em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em
virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Foi designada data no
sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º
do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor
não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez
da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o
autor se submeter à exame pericial para possibilitar o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos
I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De
acordo com a sistemática processual civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do
disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da
sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço
indicado na exordial. Diante disso, o advogado da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte
autora, nada tendo apresentado ou requerido. Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e
não sendo informado o endereço correto por seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência,
impondo-se, dessa forma, plenamente válida sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis:
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir
da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento
da prova pericial, na esteira do entendimento consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE
DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA.
INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS
DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE
INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a
promovente não produziu prova capaz de demonstrar o grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta
que não houve a intimação dos advogados da autora acerca do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão
de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço
atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274, parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os
endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço, a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando
deixou de comparecer à realização do exame designado pelo Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de
que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme
determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado Singular fundamentado sua decisão não apenas na
ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando no mérito da questão, de que a mesma não comprovou
o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo em conformidade com o voto da
e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador:
24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019) Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial. Assim, não tendo o autor se desincumbido do
ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o pedido em razão da não comprovação dos fatos
alegados na petição inicial. Rejeito o argumento de inconstitucionalidade formal da Medida Provisória nº 451/2008, convertida
na Lei nº 11.945/09, por suposta ausência dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da CFRB/88. Conforme
entendimento amplamente consolidado no Supremo Tribunal Federal, a análise dos requisitos constitucionais necessários à
adoção de medidas provisórias é, de regra, juízo político a cargo do Poder Executivo e do Congresso Nacional, no qual, salvo
nas hipóteses de abuso, não deve se imiscuir o Poder Judiciário. (ADI 1.667-MC, ADI-MC 2527, ADI-MC 2213 e ADI 4048).
Também não acolho o argumento de inconstitucionalidade material das referidos diplomas legais. Eis que no julgamento do
ARE 704.520, em sede de repercussão geral, o STF não vislumbrou situação de evidente abuso do poder de legislar por
parte do Poder Executivo, razão pela qual reputou constitucionais as alterações promovidas pela referida Medida Provisória,
tendo fixado a seguinte tese: “São constitucionais as alterações procedidas pelo art. 8º da Lei 11.482/2007 no art. 3º da Lei
6.194/1974, que ensejaram a redução dos valores das indenizações pagas a título de seguro obrigatório por danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).” (ARE 704520, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 23/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC
02-12-2014) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição
inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, §
3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publiquem. Fortaleza/CE, 28 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 24196/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/
CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo 0856082-85.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:085608285.2014.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Contratos de Consumo Requerente:Maria Salete de
Andrade Silva Requerido:Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição. Ação,
buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s)
ofertou(ram) defesa. Não houve réplica. Designada perícia, não foi localizada a parte autora, impossibilitando, assim, a
realização do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Expedida intimação para a parte autora comparecer à perícia,
restou esta frustrada, em virtude da não localização da mesma. Registre-se que constitui dever da parte “declinar, no primeiro
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momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa
informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, a teor do art. 77, V, do CPC (Grifo inexistente
no original). Ao lado disso, eis o que dispõe o Parágrafo Único do art. 274 do CPC: Art. 274. 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 dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se
a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada
aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo inexistente no original). Há de se
registrar, ainda, que a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento
administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, a prova pericial é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para
a apuração da existência da invalidez e seu grau. DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento
à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral,
reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente, ou, que a negativa ao mesmo é válida. Custas
e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre
acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 30 de agosto de
2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO
(OAB 22013/CE), ADV: THIAGO SABOYA PIRES DE CASTRO (OAB 24156/CE) - Processo 0859046-51.2014.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: ADRIANO SANTOS COSTA - REQUERIDO: Bradesco Auto/
RE CIA de Seguros - Vistos etc. 1. RELATÓRIO Cuidam os autos de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que o
autor aduz, em apertada síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, tendo recebido, como segurado obrigatório, quantia
inferior ao que disposto na lei de regência. Defende a existência de invalidez permanente reconhecida pela seguradora ré e a
inaplicabilidade da Tabela de Valores de sinistro. Sustenta que a norma de regência não faz diferenciação quanto aos valores
a serem pagos e que a cobertura do sinistro deve se dá no máximo estipulado. Postulou os benefícios da justiça gratuita.
Juntou procuração e documentos. Despachada a inicial, foi deferida a justiça gratuita e determinada a citação da ré. Citada, a
promovida ofereceu contestação. Alegou preliminares. No mérito, alegou a quitação da verba postulada pela parte autora e a
inexistência de prova quanto à invalidez total e permanente. Entende que não há diferença a ser paga à promovente em face da
ausência de pressupostos para pagamento de complementação. Sustenta, ainda, a validade da tabela para fins de cálculo da
verba securitária, a ausência de comprovação do laudo do IML para a comprovação da invalidez alegada e a necessidade de
exame pericial médico e a impossibilidade de vinculação da verba ao salário mínimo. Requereu a improcedência do pedido. Foi
designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos
I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto
que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato.
Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO Nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar o
exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação
dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Não o fez, contudo, nem justificou sua ausência. Sobretudo, quando
não encontrado no endereço indicado na petição inicial. Vale lembrar a regra do § único do art. 274 do CPC: [Presumem-se
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,fluindo os prazos a partir da juntada aos
autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço]. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC. Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem.
ADV: THIAGO SABOYA PIRES DE CASTRO (OAB 24156/CE), ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE), ADV:
FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ANTONIO DOS SANTOS MOTA (OAB 19283/
CE) - Processo 0859098-47.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: JOSE WEDSON
RODRIGUES - REQUERIDO: Bradesco Auto/RE CIA de Seguros e outro - Vistos, em permanente e contínua correição. 1.
RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s),
a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa.Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o enquadramento
das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009. Sentença de indeferimento do pleito autoral em decorrência da ausência do Requerente
a perícia. Anoto que o laudo pericial foi depositado aos autos. Não houve manifestação pelas partes. É o relato. Decido. 2.
FUNDAMENTAÇÃO Primeiramente chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença de págs.183/185, uma vez que
ela versa sobre a ausência do Autor para a realização de perícia, todavia posteriormente foi acostado aos autos laudo pericial,
demonstrando desta forma o comparecimento do Promovente ao exame, desta feita, tenho de reconhecer a nulidade da
sentença retro-mencionada. Por oportuno a decisão de pág. 192, é perfeitamente válida, não tendo nenhuma das partes se
manifestado acerca do laudo pericial. Nos casos como o do presente, o exame pericial enquadrou as sequelas do autor em
conformidade com o disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela MP 451/2008,
convertida na Lei n.º 11.945/2009, sendo constatada congruência entre o resultado do laudo judicial e o resultado da perícia
administrativa. Assim, o autor nada tem a receber a título de complementação de diferença, pois nenhuma diferença foi apurada
entre o laudo judicial e o extrajudicial. Oportuno também mencionar que rejeito o argumento de inconstitucionalidade formal da
Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/09, por suposta ausência dos requisitos de relevância e urgência,
previstos no art. 62 da CFRB/88. Conforme entendimento amplamente consolidado no Supremo Tribunal Federal, a análise dos
requisitos constitucionais necessários à adoção de medidas provisórias é, de regra, juízo político a cargo do Poder Executivo e
do Congresso Nacional, no qual, salvo nas hipóteses de abuso, não deve se imiscuir o Poder Judiciário. (ADI 1.667-MC, ADIMC 2527, ADI-MC 2213 e ADI 4048). Também não acolho o argumento de inconstitucionalidade material das referidos diplomas
legais. Eis que no julgamento do ARE 704.520, em sede de repercussão geral, o STF não vislumbrou situação de evidente
abuso do poder de legislar por parte do Poder Executivo, razão pela qual reputou constitucionais as alterações promovidas
pela referida Medida Provisória, tendo fixado a seguinte tese: “São constitucionais as alterações procedidas pelo art. 8º da
Lei 11.482/2007 no art. 3º da Lei 6.194/1974, que ensejaram a redução dos valores das indenizações pagas a título de seguro
obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).” (ARE 704520, Relator(a): Min.
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GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, porque ausente divergência entre o laudo
pericial e o laudo extrajudicial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas
custas processuais e nos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja
cobrança e exigibilidade ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC. Não havendo a interposição
de recurso voluntário, certifique o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 27 de agosto de
2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB
20795/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE) - Processo 0865426-90.2014.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: KACIO VINICIUS SALES AURELIANO - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua correição. 1. RELATÓRIO Ação, buscando o recebimento de valor a título de
seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Sentença indeferindo o
pleito autoral por falta de provas. Recorrida a sentença foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Ceará que determinou o retorno
ao juízo de origem para realização de perícia médica. Foi designada data no sentido de viabilizar a realização de perícia e o
enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com redação dada
pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. Anoto que o autor não compareceu ao local a fim de se submeter ao
exame pericial, e, tampouco, justificou sua ausência. É o relato. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO De inicio, constato não haver
nos autos qualquer documento hábil a comprovar o grau de invalidez da parte promovente. Conforme a Súmula nº 474 do
STJ, “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau
da invalidez”. Assim sendo, nos casos como o do presente, deveria o autor se submeter à exame pericial para possibilitar
o exame e o enquadramento das sequelas conforme disposto nos incisos I a II do § 1.º do art. 3.º da Lei n.º 6.194/74, com
redação dada pela MP 451/2008, convertida na Lei n.º 11.945/2009. De acordo com a sistemática processual civil, cabe ao
autor provar o fato constitutivo de seu direito. Isto é o que se depreende do disposto no art. 373, I, do CPC, in verbis: Art. 373.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Verifica-se dos autos que foi oportunizada à
parte promovente a realização de perícia médica para fins de avaliação da sua invalidez. No entanto, a parte autora não foi
intimada para a efetivação da perícia por não ter sido localizada no endereço indicado na exordial. Diante disso, o advogado
da parte promovente foi intimado para informar nos autos o endereço da parte autora, nada tendo apresentado ou requerido.
Dessa forma, não sendo o autor localizado no endereço indicado nos autos e não sendo informado o endereço correto por
seu advogado, não houve realização de perícia e nem justificativa de ausência, impondo-se, dessa forma, plenamente válida
sua intimação a teor do contido no art. 274, parágrafo único, do CPC. Verbis: Presumem-se válidas as intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial, na esteira do entendimento
consagrado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA
QUE JULGOU A AÇÃO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O GRAU DE INVALIDEZ
ALEGADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PORMENORIZADA. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE
ENDEREÇO SEM A DEVIDA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ART. 274, § ÚNICO, DO
CPC/15. PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PARTE INTERESSADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO
CPC/15. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, o Magistrado de Piso julgou improcedente a
ação com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, entendendo que a promovente não produziu prova capaz de demonstrar o
grau de invalidez levantado. 2. Como razões de reforma, argumenta que não houve a intimação dos advogados da autora acerca
do exame pericial em tela. Assim, requer a anulação da decisão de primeira instância. 3. É cediço que a intimação pessoal
para a realização da perícia pressupõe a existência de endereço atualizado do autor nos autos, e de acordo com o art. 274,
parágrafo único do CPC, é obrigação das partes atualizar os endereços. Ou seja, não havendo atualização de novo endereço,
a intimação é tida como válida. 4. In casu, a apelante, quando deixou de comparecer à realização do exame designado pelo
Juiz de Origem, deixou de produzir prova as alegações de que possuía um grau de invalidez superior àquele reconhecido pela
seguradora apelada, ônus que lhe competia, conforme determina o art. 373, I do CPC/15. 5. Dessa forma, tendo o Magistrado
Singular fundamentado sua decisão não apenas na ausência da autora à realização da perícia médica, mas sim adentrando
no mérito da questão, de que a mesma não comprovou o direito alegado, a improcedência do feito é medida que se impõe. 4.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto, tudo em conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora. (Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO
LOUREIRO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 24ª Vara Cível; Data do julgamento: 31/07/2019; Data de registro: 31/07/2019)
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. É o caso, pois, de encerramento da prova pericial.
Assim, não tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o
pedido em razão da não comprovação dos fatos alegados na petição inicial. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, por ausência de
prova, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial. Condeno o promovente nas custas processuais e nos
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas cuja cobrança e exigibilidade
ficarão suspensas por até 5 (cinco) anos na forma do art. 98, § 3.º do CPC.Não havendo a interposição de recurso voluntário,
certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa. Publiquem. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ANTONIO DOS SANTOS MOTA (OAB 19283/CE), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB
16045/CE), ADV: FELIPE REINALDO RABELO LEAL (OAB 17528/CE) - Processo 0882125-59.2014.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: FRANCISCO ANTONIO ALFREDO ARAUJO - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outro Vistos, em permanente e contínua correição Ação, buscando o recebimento de valor residual a título de seguro DPVAT, formulada
sob o pálio de que teria a parte autora recebido a menor do que o efetivamente devido, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) seguradora(s) promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade do pagamento. Não houve réplica.
A parte autora restou tempestiva e regularmente intimada, porém não compareceu à data aprazada, impossibilitando, assim,
a realização da perícia. Intimada, por meio de seu advogado, também silenciou, mesmo sob a advertência que isso seria
considerado como renúncia à prova pericial. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente intimada, a parte autora
não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões para não o fazer, mesmo após a advertência de que “a ausência
da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia, será interpretada como recusa à produção de prova
pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e 232 do CPC: Art. 231.
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Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. Art. 232. A recusa
à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, a documentação
por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua
negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez e
seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO
COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança,
relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009,
julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer
discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido
a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009,
a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico
pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são
suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento na data aprazada para realização da
perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo
legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA
(Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado
em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO
À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos
termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária
a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do
REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em
que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo.
4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade
permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018)
DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito
à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que
o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados
estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de
ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de logo, transitar, baixar e arquivar. P. R.
I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: AGUIDA MARIA HOLANDA MARTINS (OAB 7943/CE) Processo 0884316-77.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: ELIEUDO BEZERRA
DE MELO - REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - SENTENÇA Processo
nº:0884316-77.2014.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Contratos de Consumo Requerente:ELIEUDO
BEZERRA DE MELO Requerido:SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A Vistos, em permanente
e contínua correição. Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico.
Citada(s), a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Não houve réplica. Designada perícia, não foi localizada a parte autora,
impossibilitando, assim, a realização do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Expedida intimação para a parte autora
comparecer à perícia, restou esta frustrada, em virtude da não localização da mesma. Registre-se que constitui dever da
parte “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão
intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, a teor do art.
77, V, do CPC (Grifo inexistente no original). Ao lado disso, eis o que dispõe o Parágrafo Único do art. 274 do CPC: Art. 274.
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 dos autos, ainda que não recebidas
pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo
inexistente no original). Há de se registrar, ainda, que a documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o
equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa. Ademais, a prova pericial é, neste tipo de processo,
absolutamente essencial para a apuração da existência da invalidez e seu grau. DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante
do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE
o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente, ou, que a negativa ao mesmo é
válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento,
como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 18
de junho de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: GUSTAVO RODRIGO MACIEL CONCEIÇAO (OAB 24263/
CE) - Processo 0890162-75.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Antonio Carlos
Barbosa de Oliveira - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - SENTENÇA Processo nº:089016275.2014.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Acidente de Trânsito Requerente:Antonio Carlos Barbosa
de Oliveira Requerido:Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT Vistos, em permanente e contínua correição. Ação,
buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) Promovida(s)
ofertou(ram) defesa. Houve réplica. Designada perícia, não foi localizada a parte autora, impossibilitando, assim, a realização
do ato. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Expedida intimação para a parte autora comparecer à perícia, restou esta
frustrada, em virtude da não localização da mesma. Registre-se que constitui dever da parte “declinar, no primeiro momento
que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação
sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”, a teor do art. 77, V, do CPC (Grifo inexistente no original). Ao
lado disso, eis o que dispõe o Parágrafo Único do art. 274 do CPC: Art. 274. 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 dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária
ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifo inexistente no original). Há de se registrar, ainda, que a documentação
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por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo, sua negativa.
Ademais, a prova pericial é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para a apuração da existência da invalidez e seu
grau. DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi
feito à forma determinada em lei, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com
a legislação vigente, ou, que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais
sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob
o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ANTONIO DOS SANTOS MOTA (OAB 19283/CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB 20795/CE) Processo 0894014-10.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Luciano dos Santos - REQUERIDO:
Maritima Seguros S/A e outro - Vistos, em permanente e contínua correição Ação, buscando o recebimento de valor residual a
título de seguro DPVAT, formulada sob o pálio de que teria a parte autora recebido a menor do que o efetivamente devido, em
virtude de acidente automobilístico. Citada(s), a(s) seguradora(s) promovida(s) ofertou(ram) defesa, defendendo a regularidade
do pagamento. Houve réplica. A parte autora restou tempestiva e regularmente intimada, porém não compareceu à data
aprazada, impossibilitando, assim, a realização da perícia. Intimada, por meio de seu advogado, também silenciou, mesmo sob
a advertência que isso seria considerado como renúncia à prova pericial. Eis, assim, o singelo relatório. DECIDO. Regularmente
intimada, a parte autora não compareceu à perícia, muito menos explicitou as razões para não o fazer, mesmo após a advertência
de que “a ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia, será interpretada como recusa à
produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC”. Eis o que dispõem os arts. 231 e
232 do CPC: Art. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.
Art. 232. A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, a
documentação por si apresentada não tem o condão de demonstrar o equívoco quando do pagamento administrativo ou, mesmo,
sua negativa. Ademais, tal prova é, neste tipo de processo, absolutamente essencial para apuração da existência da invalidez
e seu grau. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANTE. NÃO
COMPARECIMENTO DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. PERDA DA PROVA. Trata-se de ação de cobrança,
relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), com acréscimos da Lei nº 11.945/2009,
julgada improcedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer
discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido
a título de DPVAT nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída pela Lei nº 11.945/2009,
a qual é aplicável inclusive aos acidentes ocorridos antes de sua vigência, sendo imprescindível a realização de laudo técnico
pericial para fins de graduação da invalidez. Os documentos carreados aos autos fl. 99/101 (Carta de Intimação pessoal) são
suficientes para comprovar a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento na data aprazada para realização da
perícia. Ante a ausência do comparecimento da parte autora para realização da perícia, sem justificativa idônea dentro do prazo
legal, a manutenção da sentença de improcedência da demanda é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA
(Apelação Cível Nº 70076944503, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado
em 26/04/2018) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE.
INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA 474 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO
À PERÍCIA. PERDA DA PROVA. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos
termos do art. 5º, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária
a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do
REsp 1.246.432, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 do CPC) e Súmula 474 do STJ. 3. Hipótese em
que a parte autora não compareceu à perícia designada, tampouco justificou satisfatoriamente a impossibilidade de fazê-lo.
4. Indenização não devida. Não tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a incapacidade
permanente ônus que lhe competia, impõe-se o julgamento de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Cível Nº 70077276061, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/04/2018)
DIANTE DO EXPOSTO, em inexistindo, diante do não comparecimento à perícia, prova alguma de que o pagamento foi feito
à forma determinada em lei, julgo, com fundamento no art. 487, I, CPC, IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que
o pagamento foi feito de acordo com a legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados
estes em 10 (dez) pontos percentuais sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, com sempre acontece neste tipo de
ação, do pagamento, por se albergar sob o manto da gratuidade. Inocorrendo recurso, de logo, transitar, baixar e arquivar. P. R.
I. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: ANTONIO DOS SANTOS MOTA (OAB 19283/CE),
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE) - Processo 0906595-57.2014.8.06.0001 Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Ana Carolina Ferreira Verçosa - REQUERIDO: Maritima Seguros
S.A e outro - SENTENÇA Processo nº:0906595-57.2014.8.06.0001 Apensos: Classe:Procedimento Comum Assunto:Contratos
de Consumo Requerente:Ana Carolina Ferreira Verçosa Requerido:Maritima Seguros S.A Vistos, em permanente e contínua
correição. Ação, buscando o recebimento de valor a título de seguro DPVAT, em virtude de acidente automobilístico. Citada(s),
a(s) Promovida(s) ofertou(ram) defesa. Não houve réplica. Realizada a perícia, único modo de efetivamente resolver a questão,
tendo sido dado às partes o direito de se manifestarem sobre o laudo. Eis o relatório. DECIDO. Submetida a parte autora à
perícia único meio possível de constatar a existência da lesão e qual foi esta -, ficou constatado que o Autor sofreu “disfunções
apenas temporárias”. Por outras palavras, NÃO HOUVE QUALQUER DEBILIDADE PERMANENTE POR CONTA DO ACIDENTE.
Logo, não havendo debilidade alguma, não há como se questionar o valor administrativamente pago, ou, mesmo, sua negativa.
DIANTE DO EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo que o pagamento foi feito de acordo com a
legislação vigente ou que a negativa ao mesmo é válida. Custas e honorários, fixados estes em 10 (dez) pontos percentuais
sobre o valor da causa, pela parte autora, isento, como sempre acontece neste tipo de ação, do pagamento, por se albergar sob
o manto da gratuidade. P. R. I. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSIAS MENESCAL LIMA DE OLIVEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0466/2019
ADV: MAMEDE ADRIANO FILHO (OAB 27490/CE) - Processo 0106168-88.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Francisco Wilson Pontes Pereira Filho - Vistos. De acordo com Aviso de Recebimento AR (pág.114),
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a intimação da parte autora não chegou a ser realizada, uma vez que no referido documento restou infrutífero após 3 tentativas
constando nos motivos de devolução ausente. O insucesso da intimação se deu por não ter sido localizada no endereço indicado
na exordial. Intimar o advogado da parte autora a fornecer o correto endereço de seu(sua) constituinte, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de desistência à perícia. Neste caso, em inexistindo manifestação, de pronto, anuncio o julgamento.
ADV: MONICA ALMEIDA DA SILVA (OAB 25813/CE) - Processo 0112006-12.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Paulo Soares de Lima - Vistos. De acordo com Aviso de Recebimento AR (pág.135), a
intimação da parte autora não chegou a ser realizada, uma vez que no referido documento restou infrutífero após 3 tentativas
constando nos motivos de devolução ausente. O insucesso da intimação se deu por não ter sido localizada no endereço indicado
na exordial. Intimar o advogado da parte autora a fornecer o correto endereço de seu(sua) constituinte, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de desistência à perícia. Neste caso, em inexistindo manifestação, de pronto, anuncio o julgamento.
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0112165-52.2017.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Cleber Coelho Cavalcante - Vistos, em permanente e contínua
correição. Diante da certidão do oficial de justiça de pág. 198, intime-se o advogado da parte autora a fornecer o correto
endereço de seu(sua) constituinte, no máximo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência à perícia. Neste caso, ou seja,
em inexistindo manifestação, de pronto, ANUNCIO, em observância ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do vigente CPC),
o julgamento da lide. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0115805-97.2016.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Daniel de Lima Costa - Vistos, em permanente e contínua
correição. RH. À ordem chamo os presentes. Em verdade, não obstante o conteúdo da determinação de página 142, a parte
demandante não foi encontrada no endereço indicado em sua exordial. A certidão do oficial de justiça anuncia que a parte
demandante não foi devidamente intimada para comparecer ao ato pericial. O insucesso da intimação se deu por não ter
sido ela localizada pelo aguazil no endereço indicado na exordial. A não intimação pessoal da parte implica em cerceamento
de defesa e nulidade dos atos decisórios realizados ao depois. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, julgada
improcedente na origem. Nulidade Cerceamento de Defesa A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
suscitada pela parte autora merece ser acolhida, uma vez que não houve intimação pessoal da parte autora para comparecer à
perícia agendada. No caso telado, verifica-se que a parte autora não foi intimada pessoalmente através da carta AR, e, diante
da ausência de intimação pessoal da parte autora para o ato, resta evidente o cerceamento de defesa em desfavor da parte
demandante, motivo pelo qual os atos decisórios deverão ser anulados. De ser destacado que a matéria objeto do presente
feito versa sobre a concessão de indenização referente ao seguro DPVAT, cujo pressuposto legal é a existência de invalidez
permanente do segurado, logo, a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia. Em se tratando de ato que requer
o comparecimento pessoal da parte é indispensável que haja sua intimação pessoal. Sentença desconstituída para determinar o
retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e intimação pessoal
da parte autora para sua efetiva realização. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A
SENTENÇA (Apelação Cível Nº 70076759067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva,
Julgado em 26/04/2018) EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. PERÍCIA. APURAÇÃO DO
GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA DESIGNADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ATO PERSONALÍSSIMO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Há cerceamento de defesa quando o julgamento de improcedência é lastreado
na ausência de prova e, em contrapartida, verifica-se que o autor deixou de comparecer por não ter sido intimado pessoalmente
acerca do local, hora e data do exame pericial. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.14.064910-5/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia
Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/0018, publicação da súmula em 06/07/2018) Não só. A legislação que rege
a matéria e a jurisprudência dominante apontam para a necessidade de perícia médica para elaboração de laudo que ateste
a extensão da lesão e eventual incapacidade do segurado. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ERROR IN JUDICANDO. INTIMAÇÃO ENVIADA PELOS CORREIOS. AVISO DE RECEBIMENTO
DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NÚMERO”. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. CERCEAMENTO
DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1.
Apelação interposta para reformar sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT
ao fundamento de que o demandante deixou de comprovar o seu direito, tendo em vista o seu não comparecimento à perícia
médica designada. 2. No presente caso, a intimação pessoal do requerente para se submeter a perícia foi tentada através
de via postal, a ser efetivada no endereço declinado na exordial, restando frustrada a diligência sob a informação constante
do aviso de recebimento de que o “não existe o número” (fls. 116). 3. A realização de perícia médica é imprescindível para
o deslinde do feito, tendo em vista que o valor da indenização do seguro obrigatório para os casos de invalidez permanente
deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, na forma da
Súmula 474, do STJ. 4. O autor não foi regularmente intimado da perícia agendada, restando configurado o cerceamento do
direito de defesa, culminando com a invalidade da sentença que julgou improcedente o pedido, por insuficiência de provas,
notadamente a pericial. Precedentes deste TJ/CE. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Devolução do processo
à origem para a devida dilação probatória e prolação de nova sentença. (Relator (a): MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE
QUENTAL-PORT1393/2018; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 30ª Vara Cível; Data do julgamento: 30/01/2019; Data de
registro: 30/01/2019) (grifou-se) Assim, diante do conteúdo da certidão, intimar o advogado da parte autora a fornecer o correto
endereço de seu(sua) constituinte, no máximo prazo de 5 (cinco) dias, pena de desistência à perícia. Neste caso, ou seja, em
inexistindo manifestação, de pronto, ANUNCIO, em observância ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do vigente CPC), o
julgamento da lide. Fortaleza/CE, 23 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: NAYARA LIMA FREITAS (OAB 32148/CE) - Processo 0116969-97.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente
de Trânsito - REQUERENTE: Luis Marcos de Almeida - Vistos, em permanente e contínua correição. Diante da certidão do oficial
de justiça de pág. 102, intime-se o advogado da parte autora a fornecer o correto endereço de seu constituinte, no máximo prazo
de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência à perícia. Neste caso, ou seja, em inexistindo manifestação, de pronto, ANUNCIO,
em observância ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do vigente CPC), o julgamento da lide. Fortaleza/CE, 26 de agosto
de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE) - Processo 0116976-55.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Maria Eusilene Silva Pereira - Vistos. De acordo com Aviso de Recebimento AR (pág.191),
a intimação da parte autora não chegou a ser realizada, uma vez que no referido documento restou infrutífero após 3 tentativas
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constando nos motivos de devolução ausente. O insucesso da intimação se deu por não ter sido localizada no endereço indicado
na exordial. Intimar o advogado da parte autora a fornecer o correto endereço de seu(sua) constituinte, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de desistência à perícia. Neste caso, em inexistindo manifestação, de pronto, anuncio o julgamento.
ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB
16983/PE) - Processo 0133130-51.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Willamis
Charbol de Oliveira - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, em permanente e contínua
correição. Indefiro o pedido de realização de nova perícia por especialista uma vez que a Decisão Interlocutória de Págs.
185/187, deixou claro que a realização de perícia se daria em regime de mutirão, por meio de exame clínico e análise dos
exames complementares e documentos, implicando em aceitação a forma indicada caso seja levada a efeito a perícia e na
eventualidade de haver necessidade de manifestação por especialista ou de realização de exame específico não disponibilizado,
a parte ou advogado, ciente dessa condição, deveria antecipadamente recusar a realização do exame, sob essa justificativa,
pena de preclusão. Ocorre, que nem a parte autora nem seu patrono se opuseram ou requereram a realização de perícia por
especialista antes da verificação feita pelo perito, operando-se desta forma a preclusão. Portanto, passado o prazo de 05 (cinco)
dias, de pronto, ANUNCIO, em observância ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do vigente CPC), o julgamento da lide.
Fortaleza/CE, 21 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: MARIANA ARAUJO MENDES (OAB 23535/CE) - Processo 0134723-86.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Lilia Ferreira da Costa - Vistos, em permanente e contínua correição. Defiro o pedido de dilação de
pg. 126. Adote a peticionante, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos, com ou sem
manifestação. Fortaleza/CE, 23 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: PEDRO JORGE CRUZ DE LIMA (OAB 30689/CE), ADV: ANTONIO EUGENIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 6809/
CE), ADV: LUIS JORGE DE LIMA (OAB 6402/CE) - Processo 0147325-12.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos
de Consumo - REQUERENTE: Luiz Marcelo Martins Silva - Vistos, em permanente e contínua correição. Diante da certidão
do oficial de justiça de pág. 110, intime-se o advogado da parte autora a fornecer o correto endereço de seu constituinte,
fornecendo ponto de referência ou dado complementar, no máximo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desistência à perícia.
Neste caso, ou seja, em inexistindo manifestação, de pronto, ANUNCIO, em observância ao princípio da não surpresa (arts. 9º e
10 do vigente CPC), o julgamento da lide. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Josias Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA (OAB 20417/CE) - Processo 0182727-57.2015.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonio Doca Neto - Vistos, em permanente e contínua correição. Intime-se a parte autora
para se manifestar acerca da petição de págs. 130/131 no prazo de 05 (cinco) dias, após, ANUNCIO, em observância ao
princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do vigente CPC), o julgamento da lide. Fortaleza/CE, 22 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA
(OAB 16326/CE) - Processo 0190261-18.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE:
Glaucemir Alexandre da Silva - REQUERIDO: Mapfre Seguros Gerais S.a. e outro - Vistos, em permanente e contínua correição.
Indefiro o pedido da parte autora de págs. 152/154, uma vez que na Decisão Interlocutória de págs. 128/130, deixou claro que
a perícia se daria em regime de mutirão, por meio de exame clínico e análise dos exames complementares e documentos,
desta feita, era ônus da parte Requerente levar todos os exames e documentos que possuía para a realização da perícia.
Outrossim, caso houvesse necessidade de um especialista ou de realização de exame específico não disponibilizado, a parte
ou advogado, ciente dessa condição deveria antecipadamente recusar a realização do exame realizado no mutirão, sob pena
de preclusão, Nos autos não consta nenhum pedido da parte autora anterior à perícia no sentido de ser necessário exame
específico, operando-se, desta feita, a preclusão. Passado o prazo de 05 (cinco) dias, de pronto, ANUNCIO, em observância
ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do vigente CPC), o julgamento da lide. Fortaleza/CE, 21 de agosto de 2019. Josias
Menescal Lima de Oliveira Juiz de Direito
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0190970-87.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Marcos Antônio de Abreu Silva - Vistos. De acordo com Aviso de
Recebimento AR (pág.185), a intimação da parte autora não chegou a ser realizada, uma vez que no referido documento consta
nos motivos de devolução não existe número. O insucesso da intimação se deu por não ter sido localizada no endereço indicado
na exordial. Intimar o advogado da parte autora a fornecer o correto endereço de seu(sua) constituinte, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de desistência à perícia. Neste caso, em inexistindo manifestação, de pronto, anuncio o julgamento.
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0200249-97.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Miguel Soares Gomes Filho - Vistos. De acordo com Aviso de
Recebimento AR (pág.177), a intimação da parte autora não chegou a ser realizada, uma vez que no referido documento consta
nos motivos de devolução mudou-se. O insucesso da intimação se deu por não ter sido localizada no endereço indicado na
exordial. Intimar o advogado da parte autora a fornecer o correto endereço de seu(sua) constituinte, no prazo de 5 (cinco) dias,
sob pena de desistência à perícia. Neste caso, em inexistindo manifestação, de pronto, anuncio o julgamento.

EXPEDIENTES DA 14ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARCIA OLIVEIRA FERNANDES MENESCAL DE LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0531/2019
ADV: VINICIUS PINHEIRO MELO (OAB 24353/CE) - Processo 0105260-94.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: Roci Serafim da Silva - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa. Determino ao Gabinete
que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a realização de perícia médica,
na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser dada aos processos mais
antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de Processo Civil prima pela
busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as partes se existe alguma
proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à disposição caso as
partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/
CE) - Processo 0136717-47.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Francisca Kerly
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de Albuquerque Silva - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa. Determino ao Gabinete que providencie,
junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a realização de perícia médica, na qual venha
a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser dada aos processos mais antigos e aos
prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de Processo Civil prima pela busca da
autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as partes se existe alguma proposta
de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à disposição caso as partes entrem
em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: JANAINA GONÇALVES DE GOIS FERREIRA (OAB 20994/CE) - Processo 0136827-12.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Elias Simão de Oliveira - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa.
Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a
realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser
dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de
Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as
partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à
disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: KATHIA WALESKA LOPES CRESCENCIO PEREIRA (OAB 20432/CE) - Processo 0140037-71.2019.8.06.0001 Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Francisco Rozileudo Pinheiro Silva - Vistos, etc. Sobre a
contestação retro, diga a parte adversa. Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum,
data o mais breve possível para a realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando
em conta a prioridade que deve ser dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma
vez que a sistemática do atual Código de Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e
promovida a qualquer tempo, informem as partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente,
deixo claro que este Juízo estará sempre à disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE) - Processo 0140375-79.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Jhon Jederson Pereira Batista - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a
parte adversa. Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível
para a realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que
deve ser dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual
Código de Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo,
informem as partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo
estará sempre à disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0142011-46.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Joao Moreira da Silva - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa.
Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a
realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser
dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de
Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as
partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à
disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0143979-14.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Maria da Conceição Alves - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa.
Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a
realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser
dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de
Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as
partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à
disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0144297-94.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Jose Humberto Cavalcante da Silva - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte
adversa. Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para
a realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve
ser dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual
Código de Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo,
informem as partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo
estará sempre à disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0144975-12.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonio Santos Mota - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa. Determino
ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a realização de
perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser dada aos
processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de
Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as
partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à
disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: JOSE ADENILSON LUZ DE AZEVEDO (OAB 34130/CE) - Processo 0146293-30.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Edilson Alves Cavalcante - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa.
Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a
realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser
dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de
Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as
partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à
disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
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JUIZ(A) DE DIREITO MARCIA OLIVEIRA FERNANDES MENESCAL DE LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0533/2019
ADV: VINICIUS PINHEIRO MELO (OAB 24353/CE) - Processo 0105199-39.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: Antônio Silvestre Castro - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa. Determino ao Gabinete
que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível para a realização de perícia médica,
na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que deve ser dada aos processos mais
antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de Processo Civil prima pela
busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as partes se existe alguma
proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à disposição caso as
partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE),
ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE) - Processo 0128272-74.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos de Consumo - REQUERENTE: Ana Sophia dos Santos Oliveira - REQUERIDO: Maritima Seguros - Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestaremse sobre o laudo pericial acostado aos autos, nos termos do art 477 §1º, CPC/2015. Faculto as partes, em igual prazo,
apresentar proposta de acordo para possível homologação. Em caso de transcurso de prazo sem quaisquer manifestação, dou
por encerrada a fase instrutória, devendo os autos seguirem conclusos para julgamento. Expedientes necessários.
ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
(OAB 16983/PE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE) - Processo 0140945-36.2016.8.06.0001 Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Maria Clara Silva Sousa - REQUERIDO: Maritima Seguros
S/A - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. - Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado aos autos, nos termos do art 477 §1º, CPC/2015.
Faculto as partes, em igual prazo, apresentar proposta de acordo para possível homologação. Em caso de transcurso de prazo
sem quaisquer manifestação, dou por encerrada a fase instrutória, devendo os autos seguirem conclusos para julgamento.
Expedientes necessários.
ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE),
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE) - Processo 0146229-88.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: José Fabio Nascimento Lima - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - Seguradora Líder do Consórcio
do Seguro DPVAT - Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o
laudo pericial acostado aos autos, nos termos do art 477 §1º, CPC/2015. Faculto as partes, em igual prazo, apresentar proposta
de acordo para possível homologação. Em caso de transcurso de prazo sem quaisquer manifestação, dou por encerrada a fase
instrutória, devendo os autos seguirem conclusos para julgamento. Expedientes necessários.
ADV: LUÍS FELIPE MARTINS BEZERRA DA MAIA (OAB 33311/CE), ADV: SARA COSTA VIANA SILVA (OAB 39138/CE) Processo 0151433-79.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Herlannio Costa Alexandrio - Vistos,
etc. Sobre a contestação retro, diga a parte adversa. Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes
deste fórum, data o mais breve possível para a realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito,
sempre levando em conta a prioridade que deve ser dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por
outro lado, uma vez que a sistemática do atual Código de Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa
ser estimulada e promovida a qualquer tempo, informem as partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos
autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo estará sempre à disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp.
Nec.
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0154926-98.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos de Consumo - REQUERENTE: Maria das Graças de Lima Xavier - Vistos, etc. Sobre a contestação retro, diga a
parte adversa. Determino ao Gabinete que providencie, junto às unidades competentes deste fórum, data o mais breve possível
para a realização de perícia médica, na qual venha a ser incluído o presente feito, sempre levando em conta a prioridade que
deve ser dada aos processos mais antigos e aos prioritários por força de lei. Por outro lado, uma vez que a sistemática do atual
Código de Processo Civil prima pela busca da autocomposição, devendo essa ser estimulada e promovida a qualquer tempo,
informem as partes se existe alguma proposta de acordo, apresentando-a nos autos. Finalmente, deixo claro que este Juízo
estará sempre à disposição caso as partes entrem em composição amigável. Exp. Nec.
ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) Processo 0159251-19.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Jaqueline Bandeira
da Silva - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos, etc. Intimem-se as
partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado aos autos, nos termos
do art 477 §1º, CPC/2015. Faculto as partes, em igual prazo, apresentar proposta de acordo para possível homologação. Em
caso de transcurso de prazo sem quaisquer manifestação, dou por encerrada a fase instrutória, devendo os autos seguirem
conclusos para julgamento. Expedientes necessários.
ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE) - Processo 0163142-19.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: Marquesiane Moreira da Silva - REQUERIDO: Maritma Seguros S/A e outro - Vistos
em inspeção. Designo, para realização da perícia, o 26/07/2019, a ser realizada em regime de mutirão, a partir das 08:00h
e até às 15:00h (POR ORDEM DE CHEGADA), no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) da
Universidade Federal do Ceará, localizado à Rua Coronel Nunes de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275,
conforme convênio firmado entre o TJCE e aquela Instituição. Intimar as partes: a) Para, no prazo de cinco dias, contados de
sua intimação, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos; b) Da realização de perícia, por meio de exame clínico
e análise dos exames complementares e documentos, implicando em aceitação a forma indicada caso seja levada a efeito a
perícia. Na eventualidade de haver necessidade de manifestação por especialista ou de realização de exame específico não
disponibilizado, a parte ou advogado, ciente dessa condição, deverá antecipadamente recusar a realização do exame, sob essa
justificativa, pena de preclusão. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para comparecimento ao exame (a teor do que já decidiu
o Colendo STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se
fazer presente munida da documentação pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como
exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico e que a não apresentação
dos documentos poderá trazer prejuízo ao resultado dos trabalhos periciais. Também é mais do que conveniente que o advogado
providencie a ciência da parte da data, eis que, reconhecidamente, está havendo dificuldades na intimação das partes das datas
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designadas das perícias, até pelo princípio da cooperação. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu
endereço atualizado, e que, em caso negativo, presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço” (art. 274, único), bem como que a sua ausência, sem justificativa razoável - a ser fornecida até a data da perícia - ,
será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC,
ficando, mais, indeferida qualquer postulação para que a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas
em regime de mutirão. Registro, também, que, em inexistindo acordo ou faltando a parte injustificadamente à perícia, será o feito
antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC. INDEFIRO, de pronto, se requerido, o pedido de inversão do ônus
da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto da legislação consumerista. Registro, igualmente, que, inobstante qual
tenha sido a Seguradora indicada para o pólo passivo, será a mesma, de imediato, SUBSTITUÍDA pela SEGURADORA LÍDER,
já que é esta quem gere o consórcio DPVAT e não haverá qualquer prejuízo à parte autora, ficando a cargo desta o pagamento
dos honorários respectivos. Ademais, tal substituição trará benefícios ao Judiciário, eis que evitará a desnecessária emissão de
cartas às Seguradoras, já que somente a SEGURADORA LÍDER é apta a receber citações e intimações por modo eletrônico.
Também consigno, por fim, que, invariavelmente, as próprias Seguradoras requerem tal substituição. Determino, mais, que seja
efetivada a CITAÇÃO, se inexistente, da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, ANTES da realização da perícia,
para que, querendo, possa oferecer defesa e opor objeção à realização da mesma. Intimar, por fim, os representantes das
partes do teor do presente via publicação no DJ, bem como, se atuando no presente, a douta representante do Parquet.
ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/
CE), ADV: DANIEL FABRICIO DAVID FERREIRA DE FIGUEIREDO (OAB 21016/CE) - Processo 0163142-19.2015.8.06.0001
- Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Marquesiane Moreira da Silva - REQUERIDO: Maritma
Seguros S/A - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a. - Vistos, etc. Intimem-se as partes para, querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado aos autos, nos termos do art 477 §1º, CPC/2015.
Faculto as partes, em igual prazo, apresentar proposta de acordo para possível homologação. Em caso de transcurso de prazo
sem quaisquer manifestação, dou por encerrada a fase instrutória, devendo os autos seguirem conclusos para julgamento.
Expedientes necessários.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/
CE) - Processo 0182500-33.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Nasérgio da Silva Lima REQUERIDO: Marítima Seguros S.a - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a - Vistos, etc. Intimem-se as partes
para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado aos autos, nos termos do art
477 §1º, CPC/2015. Faculto as partes, em igual prazo, apresentar proposta de acordo para possível homologação. Em caso de
transcurso de prazo sem quaisquer manifestação, dou por encerrada a fase instrutória, devendo os autos seguirem conclusos
para julgamento. Expedientes necessários.
ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/
CE) - Processo 0183313-60.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Eurenice Girão
Andrade - REQUERIDO: Marítima Seguros S.a. - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a - Vistos, etc. Intimemse as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial acostado aos autos, nos
termos do art 477 §1º, CPC/2015. Faculto as partes, em igual prazo, apresentar proposta de acordo para possível homologação.
Em caso de transcurso de prazo sem quaisquer manifestação, dou por encerrada a fase instrutória, devendo os autos seguirem
conclusos para julgamento. Expedientes necessários.

EXPEDIENTES DA 16ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA JOSÉ SOUSA ROSADO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0268/2019
ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB 18556/CE), ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB
14694/CE) - Processo 0012410-36.2009.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária REQUERENTE: Fundo de Investimento em Direito Creditorios Não Padronizados PCG Brasil Multicarteira (Fundo PCG-Brasil)
- R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a despacho de fls. 70. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos
bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar
diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao
prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de
atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico
que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca
da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA
IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS
POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor,
devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa
de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as
alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo
Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que
perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o
julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO
DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO
INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março
de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de
localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e
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apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar
os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Expediente necessário.
ADV: GUSTAVO DE SOUSA LOPES (OAB 18095/CE), ADV: EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA (OAB 4448/CE) - Processo
0053624-12.2006.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Honda
S/A - R.H. Intime-se a parte autora (via DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a certidão negativa do
Oficial de Justiça, fornecendo o endereço atualizado da parte requerida, para fins de citação/localização do veículo, ônus que,
por lei, lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo (art. 485, IV do CPC), ou, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a conversão do pedido de
busca e apreensão em ação executiva. De logo, fica a parte advertida de que, uma vez fornecido o novo endereço do promovido,
para fins de citação/apreensão, deverá, desde logo, recolher o valor das despesas correspondentes às diligências do oficial de
justiça, para o cumprimento do mandado em questão. Para tanto, deverá utilizar o novo módulo de custas judiciais implantado
pelo TJCE, por meio do qual a unidade judiciária poderá verificar o efetivo pagamento da guia das custas.
ADV: MANOEL LUIZ ALVES (OAB 10917/CE), ADV: HERMES RIBEIRO VIANA (OAB 5148/CE) - Processo 008556288.2007.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE:
Embracon Administradora de Consorcio Ltda - DECISÃO Processo nº:0085562-88.2007.8.06.0001 Classe:Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária Assunto:Obrigação de Fazer / Não Fazer Requerente:Embracon Administradora de Consorcio Ltda
Requerido:Otaciso Felismino Rodrigues R.H. A Resolução do Tribunal de Justiça nº 06/2017 inovou a competência das Varas
Cíveis da Comarca de Fortaleza e instituiu juízos privativos e especializados nas demandas em massa, atribuindo privativa e
exclusivamente às 1ª, 7ª, 8ª, 16ª e 32ª Varas Cíveis a competência para processar e julgar todas as ações de busca e apreensão
de bens alienados fiduciariamente e revisionais de contrato bancário e demais incidentes correlatos Grupo II (art. 2.º, § 2.º, II, da
Resolução nº 6/2017). No caso dos autos, a requerimento do autor (fls. 39/41), a ação de busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente foi convertida em ação de depósito, por meio da decisão de fls. 45, como previa o art. 4.º o art. Decreto Lei
n.º 911/69, com redação dada pela Lei n.º 6071/74 e antes da reforma da Lei n.º 13.043/2014. Ocorre que a ação de depósito,
porque de rito especial (Capítulo II, Título I do Livro IV, CPC/73) e agora de rito comum (art. 311, III, CPC/2015) não se sujeita à
competência específica das varas especializadas nas demandas em massa, senão das varas com competência residual, porque
ação de busca e apreensão não o é, mas mera ação de depósito de rito comum, esteja ela julgada ou não, porque transmudada a
inicial natureza. Perfilho o entendimento de que as ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, convertidas
em ação de depósito, antes da vigência da Resolução do Tribunal de Justiça nº 06/2017, como ocorreu no presente caso, são de
competência das Varas Cíveis com competência residual. Diante do exposto, com fundamento no art. 2.º, § 2º, II, da Resolução
6/2017 do Tribunal de Justiça, DECLINO DA COMPETÊNCIA, para processar, julgar ou dar cumprimento à presente ação de
depósito (ver fls. 45), determinando a remessa dos autos ao Setor de Distribuição a fim de que promova a distribuição entre as
Varas Cíveis com competência residual (não especializadas) por sorteio. Expedientes necessários, inclusive, com a publicação
da presente decisão no Dje. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2019. Agenor Studart Neto Juiz de Direito
ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0125094-35.2008.8.06.0001 - Busca
e Apreensão - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A - Vistos, etc Indefiro o pedido de
suspensão do feito, requeridos às fls. 135, considerando se tratar de medidas incompatíveis com o rito previsto no Decreto Lei
nº 911/69. Intime-se a parte autora (DJe) para, no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer endereço atualizado do requerido para
fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção do feito por falta dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC) OU, nos termos do art. 4º do Dec. Lei nº 911/69, requeira a
conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Caso seja fornecido o novo endereço, para fins de apreensão/
citação, deverá, desde logo, recolher as despesas com as diligências dos oficiais de justiça para fins de cumprimento.
ADV: PETERSON DOS SANTOS (OAB 336353/SP), ADV: CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (OAB 357590/SP) - Processo
0147368-46.2015.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Fundo de Investimento
Em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema Iii - Não Padronizado - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão
de fls. 52. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de
bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é
dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido
ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em
lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos
os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR
O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro
do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando
o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de
Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido
a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO
BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ
IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA
E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 207012690.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro
o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder
à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei
n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o
autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da
lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: LUIZ IATAGAN CAVALCANTE ROCHA (OAB 25680/CE), ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 37139A/
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CE), ADV: EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP) - Processo 0154819-93.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum Capitalização / Anatocismo - REQUERENTE: MARIA ANGELA RAMOS SERPA - REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A - Vistos,
etc. Não se prestando o processo à discussão de teses jurídicas em abstrato, faz-se fundamental, nas ações revisionais, a
presença nos autos do contrato firmado entre as partes, já que o desconhecimento dos exatos termos das cláusulas contratuais
torna impossível o aferimento de sua eventual ilegalidade. Sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicável às relações
contratuais entre o cliente e a instituição financeira, cabe a esta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, exibir o contrato
objeto da demanda revisional, sob pena de impor-se à parte mais vulnerável - o consumidor - ônus excessivo e desproporcional
diante do poderio das instituições financeiras. Essas é que devem ser as primeiras interessadas em fornecer a seus clientes
toda a documentação relativa às relações negociais com eles efetivadas, independentemente de qualquer ordem judicial. Sobre
o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela inversão do onus probandi em favor do consumidor, nos termos do seguinte
aresto: CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO-RÉU.
POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔINUS DA PROVA. SÚMULA 7. “O Juiz pode ordenar ao banco réu que apresente cópia do
contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em Juízo.” (REsp
264.083/ROSADO). - A inversão do ônus da prova por depender da apreciação de fatos e circunstâncias é imune ao recurso
especial. Incide a Súmula 7. (STJ , Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 03/12/2007, T3 TERCEIRA TURMA - grifei). À vista do exposto, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, intime-se a parte ré para, no prazo de
15 (quinze) dias, juntar aos autos o contrato objeto do presente feito. Intimem-se as partes de que, escoado o prazo, os autos
retornarão conclusos para julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 330, I, CPC). Expedientes necessários.
ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 30076A/CE) - Processo 0164845-82.2015.8.06.0001
- Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: ITAPEVA VII MULTICARTITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - R.H. Por pensar de
forma diversa, revogo, em parte, a decisão de fls. 53 no que se refere à consulta ao sistema INFOJUD, mantendo incólume todo
o restante. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de
bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é
dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido
ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em
lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos
os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR
O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro
do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando
o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de
Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido
a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO
BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ
IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA
E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 207012690.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro
o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder
à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei
n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o
autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da
lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0170558-09.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Maria Miranice da Rocha de Freitas - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A Vistos, etc. Não se prestando o processo à discussão de teses jurídicas em abstrato, faz-se fundamental, nas ações revisionais,
a presença nos autos do contrato firmado entre as partes, já que o desconhecimento dos exatos termos das cláusulas contratuais
torna impossível o aferimento de sua eventual ilegalidade. Sendo o Código de Defesa do Consumidor aplicável às relações
contratuais entre o cliente e a instituição financeira, cabe a esta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, exibir o contrato
objeto da demanda revisional, sob pena de impor-se à parte mais vulnerável - o consumidor - ônus excessivo e desproporcional
diante do poderio das instituições financeiras. Essas é que devem ser as primeiras interessadas em fornecer a seus clientes
toda a documentação relativa às relações negociais com eles efetivadas, independentemente de qualquer ordem judicial. Sobre
o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela inversão do onus probandi em favor do consumidor, nos termos do seguinte
aresto: CONTRATO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO BANCO-RÉU.
POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔINUS DA PROVA. SÚMULA 7. “O Juiz pode ordenar ao banco réu que apresente cópia do
contrato e do extrato bancário. Em assim fazendo, inverte o ônus da prova e facilita a defesa do consumidor em Juízo.” (REsp
264.083/ROSADO). - A inversão do ônus da prova por depender da apreciação de fatos e circunstâncias é imune ao recurso
especial. Incide a Súmula 7. (STJ , Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 03/12/2007, T3 TERCEIRA TURMA - grifei). À vista do exposto, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, intime-se a parte ré para, no prazo de
15 (quinze) dias, juntar aos autos o contrato objeto do presente feito. Intimem-se as partes de que, escoado o prazo, os autos
retornarão conclusos para julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 330, I, CPC). Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA CIRINO (OAB 7323/CE), ADV: ESTER RITA MARIA DA SILVA (OAB 9733/CE),
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0480240-17.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum - Repetição
de indébito - REQUERENTE: Raimundo Marcelino da Silva Neto - REQUERIDO: Banco Ibi S/A - Banco Multiplo e outro - Vistos
etc. A Resolução do Tribunal de Justiça nº 06/2017 regulou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza e instituiu
juízos privativos e especializados nas demandas em massa, atribuindo, privativa e exclusivamente, às 1.ª, 7.ª, 8.ª, 16.ª e 32.ª
Varas Cíveis a competência para processar e julgar todas as ações e incidentes de busca e apreensão em alienação fiduciária e
revisionais de contrato bancário Grupo II (art. 2.º, § 2.º, II, da Resolução 6/2017). No caso trazido aos autos, o demandante alega
que não reconhece as compras realizadas em seu cartão de crédito, cobranças indevidas, pleiteando ainda indenização pelos
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danos morais. Ante o exposto, com fundamento no art. 4.º da Instrução Normativa nº 04/2017 do Tribunal de Justiça, DECLINO
DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Setor de Distribuição a fim
de que promova a distribuição por sorteio entre as Varas Cíveis com competência residual (não especializada).
ADV: TIAGO AQUERY MORAES DE ARAGAO (OAB 25295/CE), ADV: ROCHELLE BESSA RAMOS GURGEL (OAB 25462/
CE) - Processo 0484767-75.2011.8.06.0001 (apensado ao processo 0469247-75.2011.8.06.0001) - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERIDO: Jose Ferreira Diniz - Como o processo encontra-se sem movimentação
efetiva desde 2013, podendo ter ocorrido mudanças na situação fática, intime-se a parte autora, por seu representante (AR) e
por seu advogado, para dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Caso persista o interesse, deve a parte autora, no mesmo prazo, fornecer o atual endereço da parte demandada e recolher as
custas referentes à diligência do oficial de justiça.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE) - Processo 088686730.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Quitação - REQUERENTE: Conbrav Administradora de
Consórcios Ltda - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo o despacho de fls. 76. Indefiro o pedido de requisição de informações
constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete
providenciar diligência a cargo da parte interessada. Bem não localizado, de sorte não ter sido possível cumprir o mandado
de busca e apreensão, segundo certidão do oficial de justiça. Entendo ser dever daquele que litiga apresentar documentos
necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, não lhe sendo facultado executar
diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação, razão pela qual perfilho o entendimento de não ser cabível
o pedido de requisição de informações, constantes nos bancos de dados públicos (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD), para
fins de obtenção de localização de bens do requerido. Intime-se, pois, a parte autora, pessoalmente (Carta com AR, ou via
Portal eletrônico, se for o caso) e por intermédio de seu patrono (DJe) para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sob seu
interesse no prosseguimento do feito, promovendo os atos necessários para seu regular processamento, ou, no mesmo prazo,
exerça a faculdade prevista no art. 4º, do Decreto Lei nº 911/69, formulando pedido de conversão da ação de busca, em ação de
execução. Fica advertida a parte que, não adotada nenhuma das providências acima, o processo será extinto sem resolução do
mérito (art.485, IV, CPC). Expediente necessário.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA JOSÉ SOUSA ROSADO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0270/2019
ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 18682/CE) - Processo 0007254-67.2009.8.06.0001 - Reintegração / Manutenção
de Posse - Liminar - REQUERENTE: Banco Safra S/A Atual Denominacao do Continental Banco S/A - DESPACHO Processo
nº:0007254-67.2009.8.06.0001 Apensos:0045326-26.2009.8.06.0001 Classe:Reintegração / Manutenção de Posse
Assunto:Liminar Requerente:Banco Safra S/A Atual Denominacao do Continental Banco S/A Requerido:Vilmar Rodrigues da
Silva R.H. Considerando que o processo encontra-se sem movimentação efetiva desde 2012, intime-se a parte autora, para, no
prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Expediente necessário.
Fortaleza (CE), 20 de agosto de 2019. Agenor Studart Neto Juiz de Direito Assinado por Certificação Digital
ADV: FRANCISCO OSMIDIO BRIGIDO BEZERRA LIMA (OAB 5091/CE), ADV: JOSE WELLINGTON COUTINHO CAMPELO
(OAB 6441/CE), ADV: RAFAEL DE OLIVEIRA PINHO (OAB 22514/CE), ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ADV:
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP) - Processo 0047134-61.2012.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO SOFISA S/A - REQUERIDO: DIEGO DA COSTA E SILVA - R.H.
Considerando que o feito se encontra sem movimentação há mais de dois anos, é possível que a situação fática que ensejou o
ajuizamento da ação tenha sido alterada. Assim, intime-se o autor, por seu representante e por seu advogado, para, no prazo de
05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Expediente necessário.
ADV: MARIA ISABEL AGUIAR PESSOA DE BARROS (OAB 19328/CE) - Processo 0078596-41.2009.8.06.0001 (apensado
ao processo 0103872-74.2009.8.06.0001) - Reintegração / Manutenção de Posse - Financiamento de Produto - REQUERENTE:
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A - REQUERIDO: Jose Thiago Rodrigues Pinto - TERCEIRO INTER: Migração
A Regularizar - R.H., Os presentes autos foram suspensos por decisão datada de 16/05/2014, em razão da ação revisional
proposta pelo requerido. Todavia, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ação revisional
não tem o condão de ilidir a configuração da mora, nem de obstar a ação de busca e apreensão. Desta feita, revogo o despacho
de fls. 33, intime-se a autora, por seu representante e por seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda
tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Caso persista o interesse, deve a parte autora, no mesmo
prazo, fornecer o atual endereço da parte requerida, bem como recolher as custas referentes á diligência do oficial de justiça.
Expediente necessário.
ADV: ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB 22463/CE) - Processo 0126684-03.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Unicred Fortaleza Coop de Econ e Cred Mutuo dos Prof da Saude
e de Peq Emp, Microemp Ou Microempreendedores Ltda - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o
pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis
que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga
apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que
este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de
quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua
disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL,
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO,
EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo
atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor
antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar:
António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De
outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro
do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
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APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB
PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA
QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara
de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o
mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou
requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez
convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar,
no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP) - Processo 0158357-19.2012.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banco Banif Banco Internacional do Funchal (brasil) S/A - Vistos,
etc. Expeça-se novo mandado de busca e apreensão/citação para endereço indicado às fls. 48, o qual poderá ser cumprido com
ordem de arrombamento e auxílio de força policial, se necessário for. Expedientes necessários.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE) - Processo
0181181-69.2012.8.06.0001 (apensado ao processo 0512503-68.2011.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
- Alienação Fiduciária - REQUERENTE: B V Financeira S.a Financimento e Investimento - R.H. Por pensar de forma diversa,
revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de
obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada.
Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus
ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar
diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos
autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse
sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA
EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO
DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR
O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas
as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que
se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu
alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento:
17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o
devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO
DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE
ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO
DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI
20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014,
Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do
veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de
execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender
necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o
local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: HUDSON JOSÉ RIBEIRO (OAB 150060/SP), ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP)
- Processo 0190383-36.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - REQUERENTE: BV FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - R.h. Considerando que a relação processual ainda não foi formada, defiro
a admissão do OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no polo ativo deste processo, em substituição da
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, conforme pedido de fls. 43, devendo a alteração
ser retificada no SAJ. Como o processo encontra-se sem movimentação efetiva desde 2014, podendo ter ocorrido mudanças
na situação fática, intime-se a parte autora, por seu representante (AR) e por seu advogado, para dizer se ainda tem interesse
no prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Caso persista o interesse, deve a parte autora, no
mesmo prazo, fornecer o atual endereço da parte demandada e recolher as custas referentes à diligência do oficial de justiça.
Expediente necessário.
ADV: IVA DA PAZ MONTEIRO FILHO (OAB 21407/CE) - Processo 0380442-83.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Marta Maria Alves Teixeira - REQUERIDO: Banco Panamericano TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R.H., Considerando que o feito encontra-se sem efetiva movimentação desde
2012, determino a intimação da parte autora, por seu advogado,para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no
prosseguimento do feito, sob pena de ser extinta a ação, nos termos do art. 485, §1º do CPC. Caso persista o interesse, deverá
o autor informar nos autos o paradeiro do veículo objeto do presente feito e requerer o que achar de direito, promovendo, assim,
o regular andamento do feito. Expediente necessários
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0837743-78.2014.8.06.0001 (apensado ao
processo 0185313-38.2013.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BV
FINANCEIRA S/A - R.H., Os presentes autos foram suspensos por decisão datada de 16/05/2014, em razão da ação revisional
proposta pelo requerido. Todavia, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ação revisional
não tem o condão de ilidir a configuração da mora, nem de obstar a ação de busca e apreensão. Desta feita, revogo o despacho
de fls. 49, intime-se a autora, por seu representante e por seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda
tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Caso persista o interesse, deve a parte autora, no mesmo
prazo, fornecer o atual endereço da parte requerida, bem como recolher as custas referentes à diligência do oficial de justiça.
Expediente necessário.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189/CE), ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018A/CE) - Processo
0858665-43.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO
BRADESCO S/A - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações
constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete
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providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários
ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de
atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico
que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca
da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA
IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS
POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor,
devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa
de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as
alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo
Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que
perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o
julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO
DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO
INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março
de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de
localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e
apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar
os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Expediente necessário.
ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP) - Processo
0906389-14.2012.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: B V Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição
de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder
Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar
documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se
encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem
propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua
disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL,
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO,
EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo
atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor
antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar:
António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De
outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro
do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB
PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA
QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara
de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o
mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou
requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez
convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar,
no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO (OAB 370960/SP) - Processo 0906666-30.2012.8.06.0001 (apensado ao
processo 0487553-29.2010.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banif - Banco
Internacional do Funchal (brasil) S.a - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição
de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder
Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar
documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se
encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem
propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua
disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL,
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO,
EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo
atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor
antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar:
António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De
outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro
do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB
PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA
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QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara
de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o
mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou
requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez
convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar,
no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: JOSÉ YGU FERREIRA DA SILVA (OAB 37913/CE) - Processo 0910552-37.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Antonio Martins Pereira Filho - R.H. Por pensar de forma diversa,
revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de
obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada.
Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus
ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar
diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos
autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse
sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA
EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO
DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR
O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas
as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que
se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu
alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento:
17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o
devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO
DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR
PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE
ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO
DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI
20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014,
Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do
veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de
execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender
necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o
local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: ALDENIRA GOMES DINIZ (OAB 20837/CE) - Processo 0921072-85.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - R.H. Indefiro o pedido de requisição de informações
constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete
providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários
ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de
atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico
que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca
da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA
IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS
POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor,
devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa
de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as
alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo
Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que
perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o
julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO
DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO
INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março
de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de
localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e
apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar
os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Expediente necessário.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO AGENOR STUDART NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0271/2019
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE) Processo 0080597-96.2009.8.06.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - REQUERENTE: Banco
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Finasa Bmc S/A Nova Denominação do Banco Finasa S/A - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o
pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis
que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga
apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que
este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de
quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua
disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL,
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO,
EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo
atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor
antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar:
António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De
outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro
do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB
PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA
QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara
de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o
mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou
requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez
convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar,
no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB 14694/CE) - Processo 0153635-39.2012.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados PCG BRASIL MULTICARTEIRA - Ante o exposto, com fundamento no art. 485, III c/c § 1.º e § 2º do Código de
Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Condeno o autor nas custas processuais
já recolhidas, deixando de condenar nos honorários advocatícios, eis que não houve contraditório. Decorrido o prazo legal
sem que tenha sido interposto eventual recurso voluntário, certifiquem o trânsito em julgado e arquivem os autos com baixa.
Publiquem.
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179/
CE) - Processo 0199691-96.2013.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Financiamento de Produto REQUERENTE: Banco Bradesco S.A - R.H. Bem não localizado, de sorte não ter sido possível cumprir o mandado de busca
e apreensão, segundo certidão do oficial de justiça. Destaco, ademais, que aquele que litiga em juízo deve apresentar os
documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, não lhe sendo
facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação, razão pela qual perfilho o entendimento
de não ser cabível o pedido de requisição de informações, constantes nos bancos de dados públicos (INFOJUD, RENAJUD,
BACENJUD), para fins de obtenção de localização de bens do requerido. Oportuno, ainda, destacar que entendo não ser
cabível, por incompatibilidade do rito previsto no Decreto Lei nº 911/69, pedido de arquivamento provisório e de suspensão do
feito. Dessa forma, intime-se a parte autora (DJe) e pessoalmente (via postal ou pelo portal), para, no prazo de 15 (quinze) dias:
1) fornecer endereço atualizado da parte requerida, para fins de citação, ônus que por lei lhe compete, sob pena de extinção
do feito por falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC);
2) manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, promovendo os atos necessários para seu regular processamento; OU
3) nos termos do art. 4º do Decreto Lei nº 911/69, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
Caso seja fornecido o novo endereço, para fins de preensão/citação, deverá, desde logo, a parte autora recolher as despesas
com as diligências dos oficiais de justiça, utilizando-se donovo módulo de custas judiciais implantado pelo TJCE (Sistema de
Automação da Justiça, e-SAJ, disponível no site do Tribunal de Justiça do Ceará TJCE), por meio do qual a unidade judiciária
poderá verificar o efetivo pagamento. Destaco, por último, que a constatação do pagamento ocorre quando é gerado, no próprio
sistema SAJPG, o documento denominado “Certidão de Pagamento de Guia”. Caso isso não ocorra, o pedido será, de logo
indeferido, até efetiva comprovação de que foi utilizado o módulo de pagamento já mencionado. Uma vez cumprida a diligência,
expeça-se, independentemente de nova conclusão, novo mandado de busca e apreensão/citação com o endereço indicado pela
parte, o qual poderá ser cumprido com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, se necessário for. Fica advertida a
parte autora que, não adotada nenhuma das providências acima, o processo será extinto sem resolução do mérito (art.485, IV,
CPC). Expediente necessário. Fortaleza/CE, 23 de julho de 2019.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0481172-68.2011.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Fiat S/A - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a
decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de
bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é
dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido
ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em
lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos
os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR
O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro
do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando
o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de
Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido
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a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO
BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ
IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA
E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 207012690.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro
o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder
à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei
n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o
autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da
lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO (OAB 370960/SP) - Processo 0520137-18.2011.8.06.0001 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banco Banif Banco Internacional do Funchal (brasil) S.a - R.H. Por pensar
de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados
públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo
da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da
ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe
sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente
não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do
requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR
O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS
PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo
este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua
competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas
que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins,
Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o
entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado
abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO
INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março
de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de
localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e
apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar
os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Expediente necessário.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA JOSÉ SOUSA ROSADO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0274/2019
ADV: CELSO MARCON (OAB 19431/CE) - Processo 0047122-86.2008.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Omni S/A - Credito Financiamento e Investimento - Considerando
que o feito se encontra sem movimentação efetiva, podendo ter havido mudanças na situação fática, intime-se a parte autora,
por seu representante e por seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda detém interesse no prosseguimento
do feito, sob pena de extinção. Expedientes Necessários.
ADV: ALDENIRA GOMES DINIZ (OAB 20837/CE) - Processo 0497462-61.2011.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banco Volkswagen S.a. - R.H. Alterar a classe processual (cumprimento de
sentença). Intime-se o executado para adimplir, voluntariamente, o integral valor apurado pelo credor, no prazo de 15 (quinze)
dias, situação em que não haverá a incidência da multa de 10% e de honorários de advogado de 10% (§ 1.º, art. 523, CPC).
Optando pelo depósito da parte que entender incontroversa, a multa incidirá sobre o restante (§ 2.º). Ao executado é facultado
oferecer incidente de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo para o pagamento voluntário,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, CPC), não impedindo a prática de posteriores atos de execução e
de expropriação (§ 6.º). Expedientes necessários, inclusive com a publicação no DJE.
ADV: GUSTAVO DE SOUSA LOPES (OAB 18095/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE
SANTANA MATOS (OAB 10423/CE) - Processo 0910584-42.2012.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Liminar - REQUERENTE: Banco Gmac S.a - Vistos, etc. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que o autor realize as diligências
necessárias com o fito de localizar o bem objeto da presente demanda e informe nos autos seu paradeiro, promovendo, assim,
o regular andamento do feito. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA JOSÉ SOUSA ROSADO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0277/2019
ADV: ANA CAROLINA BARBOSA PEREIRA MATOS (OAB 18076/CE) - Processo 0003721-08.2006.8.06.0001 - Busca e
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Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Administradora de Consorcio Saga S/c Ltda - REQUERIDO: Roniel Garcia Barros - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R.H. O presente feito foi ajuizado
em 2006, estando sem movimentação efetiva desde 2007. Intime-se, pois, a parte autora, por seu representante e por seu
advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
Caso persista o interesse, deverá o autor, no prazo assinalado supra, comprovar o recolhimento das custas para cumprimento
da diligência. Expediente necessário.
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE),
ADV: ALAN FERREIRA DE SOUZA (OAB 21801/CE), ADV: CRISTIANE BELINA GARCIA LOPES (OAB 24102/PR) - Processo
0112049-27.2009.8.06.0001 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - REQUERENTE: Aymore Credito,
Financiamento e Investimento S.a - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a
decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de
bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é
dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido
ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em
lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos
os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR
O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro
do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando
o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de
Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido
a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO
BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ
IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA
E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 207012690.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro
o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder
à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei
n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o
autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da
lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE) Processo 0187699-41.2013.8.06.0001 (apensado ao processo 0041696-54.2012.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymoré Crédito, Financiamento e Investrimento S\\\<A - R.H. Intime-se o
autor para fornecer o atual endereço do requerido, bem como para recolher as custas da diligência do oficial de justiça, a fim de
que possa ser expedido novo mandado de busca e apreensão/citação. Expediente necessário.
ADV: EMANUELLE FERREIRA GOMES SILVA MOURA (OAB 15067/CE) - Processo 0481902-79.2011.8.06.0001 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A - R.H. Considerando
que o processo encontra-se sem movimentação efetiva desde 2013, intime-se a parte autora, por seu representante e por seu
advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
Caso persista o interesse, deverá o autor, no prazo assinalado supra, comprovar o recolhimento das custas para cumprimento
da diligência. Expediente necessário.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA JOSÉ SOUSA ROSADO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0278/2019
ADV: DEBORA MARIA CAVALCANTE (OAB 15482/CE) - Processo 0098311-40.2007.8.06.0001 (apensado ao processo
0038984-04.2006.8.06.0001) - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - EMBARGANTE: Raimundo Uchoa Neto REQUERIDO: Jose Ilar Soares - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a
decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de
bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é
dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido
ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em
lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos
os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR
O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro
do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando
o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de
Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido
a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO
BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ
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IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA
E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 207012690.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro
o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder
à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei
n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o
autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da
lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI (OAB 242085/SP), ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB
14694/CE) - Processo 0099678-65.2008.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Obrigação de Fazer / Não
Fazer - REQUERENTE: Banco Abn Amro Real S/A - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido
de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que
ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga
apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que
este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de
quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua
disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL,
- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO,
EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo
atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor
antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar:
António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De
outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro
do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E
APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB
PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA
QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO
REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara
de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o
mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou
requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez
convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar,
no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção
sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP) - Processo 0155417-76.2015.8.06.0001 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
- R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos
bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar
diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao
prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de
atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico
que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca
da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA
IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS
POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor,
devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa
de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as
alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo
Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que
perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o
julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO
DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO
INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março
de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de
localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e
apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar
os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Expediente necessário.
ADV: TIAGO AQUERY MORAES DE ARAGAO (OAB 25295/CE), ADV: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES (OAB
21259/CE), ADV: GABRIELA MOTA MELO (OAB 26366/CE) - Processo 0478003-10.2010.8.06.0001 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymore Credito - Financiamento e Investimento S/A - R.H. Por
pensar de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de
dados públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a
cargo da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da
ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe
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sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente
não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do
requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR
O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS
PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo
este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua
competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas
que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins,
Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o
entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado
abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO
INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março
de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de
localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e
apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar
os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Expediente necessário.
ADV: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO (OAB 370960/SP), ADV: FRANCISCO GOMES COELHO (OAB 1745/CE) Processo 0841213-20.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE:
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A - R.H. Por pensar de forma diversa, revogo a decisão retro.
Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados públicos, para fins de obtenção de bens do
requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo da parte interessada. Entendo que é dever
daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da ação, não podendo tal ônus ser transferido ao
Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe sendo facultado executar diligências que, em lei
são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente não comprovou nos autos a deflagração de todos
os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
- INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR
O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro
do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando
o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de
Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido
a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO
BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ
IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA
E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 207012690.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro
o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder
à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei
n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o
autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da
lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. Expediente necessário.
ADV: AMANDIO FERREIRA T. JUNIOR (OAB 107414/SP), ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018A/CE), ADV: JOAO
CARVALHO QUIXADA NETO (OAB 20511/CE) - Processo 0867726-25.2014.8.06.0001 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - R.H. Por pensar
de forma diversa, revogo a decisão retro. Indefiro o pedido de requisição de informações constantes nos bancos de dados
públicos, para fins de obtenção de bens do requerido, eis que ao Poder Judiciário não compete providenciar diligência a cargo
da parte interessada. Entendo que é dever daquele que litiga apresentar documentos necessários ao prosseguimento da
ação, não podendo tal ônus ser transferido ao Judiciário, vez que este já se encontra sobrecarregado de atribuições, não lhe
sendo facultado executar diligências que, em lei são de encargos de quem propôs a ação. Ademais, verifico que a requerente
não comprovou nos autos a deflagração de todos os mecanismos a sua disposição para diligenciar acerca da localização do
requerido. Nesse sentido, a jurisprudência. EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL, - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAR
O ENDEREÇO DO DEMANDADO - CABE AO AUTOR O ÔNUS DA CITAÇÃO, EXAURINDO TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS
PARA LOCALIZAR O REU -RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO UNANIME. - O ônus da citação cabe ao autor, devendo
este esvaziar todas as alternativas para identificar o paradeiro do réu, não podendo atribuir ao judiciário uma tarefa de sua
competência, para que se oficie aos órgãos oficiais requisitando o endereço do devedor antes mesmo de esgotar as alternativas
que estão ao seu alcance para viabilizar a citação.” (TJPE - AI: 3681107 PE , Relatar: António Fernando de Araújo Martins,
Data de Julgamento: 17/03/2015, 6 Câmara CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2015). De outra banda, destaco que perfilho o
entendimento de que o devedor fiduciário não pode ser compelido a informar o paradeiro do veículo. Nesse sentido o julgado
abaixo: EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DETERMINAÇÃO DE
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DO BEM ALIENADO, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
DIÁRIA INADMISSIBILIDADE ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ IMPOSIÇÃO LEGAL PARA QUE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO
INFORME O PARADEIRO DO VEÍCULO PRECEDENTE DESTA E. 34ª CÂMARA DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento
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provido.” (TJSP, AI 20701269020138260000 SP 2070126-90.2013.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, j.31 de Março
de 2014, DJ 02/04/2014, Rel.Cristina Zucchi). Assim, indefiro o pedido do autor, devendo o mesmo diligenciar no sentido de
localizar o paradeiro do veículo, a fim de que se possa proceder à busca e apreensão, ou requerer a conversão da busca e
apreensão em ação de execução, na forma do art. 4.º do Decreto Lei n.º 911/69 e, uma vez convertida a ação, poderá reiterar
os pedidos que entender necessários. Em assim sendo, intime-se o autor para providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, o
endereço do promovido e o local onde se encontra o veiculo, objeto da lide, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ante
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Expediente necessário.

EXPEDIENTES DA 17ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 17ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FRANCISCO PAIVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0408/2019
ADV: ANNA MARIA GODKE DE CARVALHO (OAB 122517/SP) - Processo 0163986-27.2019.8.06.0001 - Carta Precatória
Cível - Perdas e Danos - J DEPCTE: Juízo de Direito da 28ª Vara Cível do Foro Central Cívelda Comarca de São Paulo EXEQUENTE: Gilberto Scofield Junior - R.H. Considerando a ausência das custas processuais relacionadas a expedição e
cumprimento, intime-se o exequente para adotar a providência mencionada. Comprovado o recolhimento das custas, CUMPRASE o ato deprecado, expedindo-se o competente mandado. Após o cumprimento, devolva-se à Comarca de origem com as
nossas homenagens. Expediente necessário.

EXPEDIENTES DA 18ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0325/2019
ADV: TED LUIZ ROCHA PONTES (OAB 26581/CE), ADV: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA (OAB 20335/PE) - Processo
0032741-39.2009.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Evidence Agribusiness
Com Import Export de Avestruz Ltda - REQUERIDO: Tim Nordeste S/A - Vistos e etc... Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer,
ajuizada por Evidence Agribusiness com Import. Export. de Avestruz Ltda, em face de Tim Nordeste S.A. A parte autora alega
que, através do consultor de nome Fernando, pactuou com a promovida em data de 24 de setembro de 2008, plano de cobertura
de 1300 minutos e o produto tarifa zero para três linhas particulares de pessoas físicas que seriam migradas para o plano ora
adquirido. Assevera que recebeu o aparelho HTC TOUCH e os chips bônus no endereço da autora. Aduz que a primeira e
segunda fatura, respectivamente, para os meses de outubro e novembro de 2008, não chegaram no seu endereço, como também
não foram realizadas as migrações dos numeros para o plano contratado. Apesar de ter realizada inúmeras reclamações perante
a promovida, nada foi resolvido, de modo que continuou a pagar as faturas das linhas particulares, não usufruindo do produto
tarifa zero. Assevera que, não obstante cumprir sua parte no contrato, a empresa requerida vem se escusando de cumprir sua
obrigação, ou seja, migrar as linhas particulares para o plano adquirido, para que assim possam usufruir a tarifa zero entre as
linhas. No despacho de fls.79, determina a citação da parte promovida para, no prazo de 15(quinze) dias, querendo, contestar a
ação. Na contestação de fls. 97/118, a promovida alega que em 30/09/2008 a autora cadastrou 06(seis) linhas no plano Nosso
Modo, que disponibiliza 1300 minutos compartilhados entre os 6 acessos. Já em 11/12/2008, o cliente contratou um novo plano
com a TIM, o Nosso Modo 400, na qual ficou determinado que as linhas ora questionada compartilhariam 400 minutos entre si,
além de ter cadastro para ambas o serviço “tarifa zero”. Alega também que as faturas juntadas pelo autor nada comprovam, pois
tratam-se apenas de cobranças referente ao período em que as linhas estavam em uso, bem como cobranças referente a multas
e juros, totalmente legais. No tocante ao não recebimento das faturas, a promovida alega que nunca houve solicitação de 2ª via
ou reivindicação sobre o não recebimento das mesmas. Réplica às fls. 184/190. Decisão Interlocutória de fls.195; determina que
a realização de audiência em 16 de junho de 2011 às 15:00 horas, devendo estarem presentes as partes pessoalmente ou seus
advogados com poderes para transigir. Audiência de fls.197; não houve acordo de momento entre as partes, manifestando os
causídicos das partes pela não realização de outras provas. É o relatório. Decido. O processo comporta julgamento antecipado,
nos termos do artigo 355,inciso I, do Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas.Ademais,
ambas as partes demonstraram desinteresse na dilação probatória. O pedido deduzido na inicial é improcedente. Trata-se
de típica relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu no seu artigo 6º, inciso VIII,
a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor desde que presentes determinados requisitos legais,
propiciando igualdade de condições das partes. A inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista, quando
presentes os requisitos da verossimilhança ou hipossuficiência, insere-se entre os vários mecanismos que tem por finalidade
facilitar a defesa dos direitos do consumidor em juízo. No caso em tela, há verossimilhança nas alegações constantes da inicial.
Com efeito, depreende-se dos autos que a empresa autora teria pactuado com a promovida em data de 24 de setembro de 2008,
plano de cobertura de 1300 minutos e o produto tarifa zero adquirido para três linhas indicadas na inicial, conforme faz prova
de pedido às fls. 16/17. Por sua vez, o descumprimento do contrato pela promovida é crível, notadamente pelos protocolos de
reclamações perante aquela, sob número 2008464432915, 2008464417771, 2008473501884 e 200931567864, os quais foram
sequer impugnado pela promovida, tampouco fez prova em contrário. De outro banda, alegação de que a migração não foi
realizada por pendencia de documentação não convence, primeiro, pois não há qualquer prova nesse sentido( solicitação de
documentos), segundo, porquanto na modalidade em espécie os serviços são oferecidos de imediato, principalmente quando
já se tem vínculo com a empresa de telefonia. Com efeito, não comprovando a promovida a prestação do serviço, no que
concerne a realização da migração e os benefícios do plano 1300 min contratado, as faturas devem ser reclaculadas levando
em consideração plano contratado, com direito a tarifa zero para as linha adquiridas na exordial. Ante o exposto, por tudo que
dos autos consta por sentença para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, , JULGO PROCEDENTE o pedido da presente
ação proposta por Evidence Agribusiness com Import Export de Avestruz Ltda em face de Tim Nordeste S.A, para determinar
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que cumpra promovida proceda o refaturamento das contas de outubro e novembro de 2008, a fim de que retire das mesmas
os valores indevidos do período a qual foi contratado, a ser apreciado em liquidação de sentença, e consequetemente, extingo
o feito com resolução de mérito, o que faço com esteio no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte
promovida ao pagamento de custas e pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte ré, que fixo em R$ 1.000,00(
mil reais). Transitada em Julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. P.R.I
ADV: SERGIO SILVA COSTA SOUSA (OAB 2756/CE) - Processo 0049918-11.2012.8.06.0001 - Despejo por Falta de
Pagamento - Despejo por Denúncia Vazia - REQUERENTE: EMPRESA SANTA ELISA LTDA - R.H. Tendo em vista que sentença
de fls. 48/49 já transitou em julgado, consoante certidão de fl. 53, bem como que o despejo voluntário foi realizado com
êxito, conforme certidão do oficial de justiça à fl. 66, prossiga-se como determinado na sentença anteriormente mencionada,
expedindo-se alvará para o levantamento da caução em favor da parte autora, bem como procedendo-se, em sequência, a baixa
definitiva e o arquivamento destes autos. Exp. necessários.
ADV: MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS (OAB 5155/CE) - Processo 0050403-11.2012.8.06.0001 - Usucapião Usucapião Especial (Constitucional) - REQUERENTE: FRANCISCO HELIO DA SILVA - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA
SILVA - REQUERIDO: Maria Edinar dos Santos Soares - CONFINANTE: PATRÍCIA LARCELA DE OLIVEIRA e outros - R. h.
Intime-se a Sra. MARIA EDINAR DOS SANTOS SOARES, por seu advogado, para em cinco dias informar corretamente o
endereço da Sra. Karine Maraia dos Santos Freitas do Nascimento, uma vez que na certidão do meirinho às fls. 417 consta que
o imóvel encontrava-se fechado. Publique-se.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: ANA CAROLINA NEIVA GONDIM FERREIRA GOMES (OAB 19000/
CE) - Processo 0105975-05.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Saúde - REQUERENTE: Ana Sárvia Rosas de Almeida REQUERIDO: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Medica Ltda - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pleito autoral, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a Unimed Fortaleza em fornecer, imediatamente e enquanto perdurar
a necessidade do tratamento, a seguinte medicação: Belimumabe de 120 mg e de 400mg - sendo três frascos de cada no
primeiro mês e depois um frasco nos meses seguintes, de forma a atender prontamente ao prescrito no receituário médico de
fls. 65/68. Ratifico, por conseguinte, a tutela de urgência concedida às fls. 69/72. Por último, extingo, com resolução do mérito,
o presente feito. Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão igualmente com 50% (cinquenta por cento) das custas
processuais. No mesmo sentido, a autora pagará honorários advocatícios de 10% (dez por cento) de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), valor esse relativo aos danos morais pleiteados, à parte ré, que por seu turno pagará ao autor os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) do valor da causa, tudo com fundamento no art. 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil. Ressalto,
contudo, que as cobranças das quantias acima mencionadas ficam suspensas em relação a parte autora, nos termos do § 3º do
art. 98 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Exp. necessários.
ADV: FERNANDA ROCHELLE SILVEIRA SILVA DA COSTA (OAB 19220/CE) - Processo 0126387-54.2019.8.06.0001
- Despejo - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Marcos Augusto de Holanda Pires - Vistos, etc. Trata-se de cumprimento
provisório de sentença movida por Marcos Augusto de Holanda Pires em desfavor de Maria Del Carmem Tamurejo de Freitas,
ambos qualificados nos autos. Requesta o exequente a expedição do mandado de despejo para desocupação voluntária, tendo
em vista a sentença proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento que julgou procedente o pleito autoral
e declarou rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, bem como condenou a promovida, ora executada, no
pagamento dos alugueres atrasados. Afirmou ainda o exequente que a apelação interposta pela ré foi recebida pela Desa.
Relatora da 2ª Câmara de Direito Privado apenas no efeito devolutivo (fls. 01/03). Determinado a expedição de mandado de
averiguação e após, certificado o abandono do imóvel, a imissão de posse do imóvel descrito na exordial, consoante decisão
de fl. 196. Auto de imissão na posse e certidão do cumprimento do mandado juntados às fls. 206/208. Em síntese, é o relatório.
Segue a decisão. Do exame dos autos, percebe-se que o objeto do cumprimento provisório da sentença requestado pelo
exequente foi inteiramente alcançado, na medida em que o bem imóvel locado encontrava-se livre e desocupado, sendo a
parte exequente imitida na posse, consoante fls. 207/208. Assim sendo, por tudo o mais que dos autos consta e pela satisfação
da obrigação, hei por bem aplicar art. 924, II, do Código de Processo Civil, e por conseguinte, EXTINGUIR O PRESENTE
PROCESSO, para que surtam os seus efeitos legais e jurídicos. Sem custas e sem honorários, tendo em vista a ausência de
sucumbência. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa definitiva e arquivem-se estes
autos. Exp. necessários.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: DECIO FLAVIO GONÇALVES TORRES FREIRE (OAB 30116/
CE), ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0149911-85.2016.8.06.0001 Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Jailson Lourenço de Macedo - REQUERIDO: Centro
Universitário Estácio do Ceará - Estácio Fic - Ante ao exposto, por tudo que dos autos consta, por sentença para que surtam
seus legais e jurídicos efeitos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e consequentemente extingo o feito com resolução
de mérito, o que faço com esteio no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o promovente em honorários
advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da causa atualizada, ficando, porém, sua exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. P.R.I.
ADV: BENEDITO CARLOS DE VASCONCELOS (OAB 34545/CE) - Processo 0152374-63.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Prestação de Serviços - CONSGTE: Benedito Carlos de Vasconcelos - Posto isso, ante a falta do recolhimento das
custas iniciais, hei por bem, CANCELAR, por sentença, a distribuição da presente ação, com fulcro no art. 290 do Código de
Processo Civil, e, por conseguinte, REVOGO a decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela de fls. 31/33. EXTINGO
o presente feito, com base no art. 485, X, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se
a baixa definitiva e arquivem-se estes autos. Exp. necessários.
ADV: DIRCEU ANTONIO BRITO JORGE (OAB 21648/CE), ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 8123/PR) Processo 0402409-87.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERIDO: Banco do
Brasil S/A - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R. H. A impugnação relata excesso de execução; portanto e, para fins
de analise do pedido referente a impugnação, torna-se de bom alvitre que os autos sejam remetidos a Contadoria do Forum,
para elaboração de calculos, levando em consideração os comandos judiciais. Exp. Nec.
ADV: LUCIO MODESTO CHAVES LUCENA DE FARIAS (OAB 5004/CE) - Processo 0426428-60.2010.8.06.0001 Procedimento Comum - Cancelamento de Hipoteca - REQUERENTE: Andre Luiz do Carmo Ferreira - REQUERIDO: Advance
Industria Textil Ltda - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R. H. Intime-se a parte exequente para no prazo de 15 dias,
falar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Exp. Nec.
ADV: ANA PAULA DO NASCIMENTO MOURA (OAB 22485-0/CE) - Processo 0452908-41.2011.8.06.0001 - Petição - Valor
da Execução / Cálculo / Atualização - EXEQUENTE: Forum de Justica Arbitral - Vistos, etc. Trata-se o presente feito de um
Cumprimento de Sentença proposta pelo Fórum de Justiça Arbitral em desfavor de Francisco Márcio Souza Pereira e Juliana de
Vasconcelos Veríssimo, ambos qualificadas nos autos. Determinada a intimações dos exequidos para efetuarem o pagamento
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do débito executado, consoante fls. 29, 35 e 37. Mandado de intimação dos executados expedido às fls. 36. Declínio de
competência à fl. 37. Em função do lapso temporal em que o feito encontra-se parado, determinou-se a intimação do exequente
para dizer sobre os seus interesses em dar continuidade à causa (fl. 39), porém, após ser intimado, este permaneceu silente,
consoante fls. 40/42. Em síntese, é o relatório. Segue a decisão. O abandono da causa pelo exequente ao deixar de efetuar o
andamento processual adequado, mesmo após ser intimados por meio de seu patrono, evidencia notória displicência no devido
acompanhamento do feito, na medida em que o processo se encontra tramitando desde 24/01/2011, ou seja, há mais de 08 (oito)
anos, e até a presente data os executados sequer foram intimados para o cumprimento do título exequendo. Por tais motivos,
deve o feito caminhar para sua extinção, uma vez que o exequente não cumpriu a sua obrigação em providenciar a intimações
dos executados, incumbência que lhe pertence, de acordo com o Código de Ritos. Posto isso, e por tudo o mais que dos autos
consta, hei por bem aplicar o art. 485, III, do Código de Processo Civil, e por conseguinte, EXTINGUIR O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela inércia do exequente em promover os atos e diligências que lhe competiam. Custas a serem
suportadas pelo exequente. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Exp. necessários. Transitado em julgado, proceda-se a baixa
definitiva e arquivem-se estes autos.

EXPEDIENTES DA 19ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0318/2019
ADV: ANYA LIMA PENHA DE BRITO (OAB 19162/CE), ADV: THIAGO SIQUEIRA DE FARIAS (OAB 21615/CE), ADV:
MARTINA MUNIZ DIOGENES BASTOS (OAB 26063/CE), ADV: YOHANNA PONTES MENDES (OAB 37250/CE), ADV:
FRANCISCO ROGERIO FACUNDO FILHO (OAB 20453/CE) - Processo 0142746-21.2015.8.06.0001 (apensado ao processo
0919867-21.2014.8.06.0001) - Embargos de Terceiro - Propriedade - EMBARGANTE: Francisco Ramiro Cavalcante Lima Júnior
- EMBARGADO: José William de Souza - Lacroix Comercio e Representacao Ltda - Diante do exposto e pelo mais que dos autos
consta, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito,
em face da perda do seu objeto. REVOGO, por consequência, a decisão interlocutória de fls. 95 a 98. P. R. I.
ADV: MAXIMIANO AGUIAR CAMARA (OAB 5879/CE), ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: PRISCILLA
OLIVEIRA DA SILVEIRA (OAB 25359/CE) - Processo 0152016-69.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigações
- REQUERENTE: Companhia Energética do Ceará - Coelce - Ato ordinatório proferido em consonância com o disposto no
artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e com o Provimento 01/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará.
Renove-se o mandado de intimação de fls. 230, observando-se o endereço indicado às fls. 240. Intime-se a parte exequente,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher as custas de diligências do oficial de justiça, ressaltando que recolhimento será
necessário para cada destinatário da ordem judicial constante do mandado, independentemente da quantidade de endereços ou
das diligências necessárias a prática do ato, conforme art. 7º, § 2º, da Portaria supra. Publique-se.
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 24314/CE) - Processo 0164977-37.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Defeito,
nulidade ou anulação - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A (Agencia 0682) - Vistos. Interposta apelação pela autora, intimemse os réus, por seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Empós decorrido o prazo legal, remetam os
autos ao egrégio Tribunal de Justiça, independente de admissibilidade, nos moldes do § 3º do art. 1.010 do CPC. Publique-se.
Expedientes necessários.
ADV: JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE (OAB 11160/CE), ADV: VALDETARIO ANDRADE MONTEIRO (OAB
11140/CE) - Processo 0194308-69.2015.8.06.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERIDO: IMOBILIÁRIA
JULIO VENTURA LTDA - Vistos etc. Os autores apresentaram pedido de cumprimento de sentença que condenou a executada
em obrigação de pagar honorários sucumbenciais. Sendo assim, intime-se a executada, por meio do seu advogado, para
cumprir as obrigações estipuladas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa no valor de 10% (dez por
cento) e honorários advocatícios também na razão de 10% (dez por cento) - art. 523, § 1º, NCPC, observando-se os cálculos
apresentados pela parte autora, e sem prejuízo dos atos expropriatórios em caso de não pagamento Advirta-se que, em caso
de recalcitrância do devedor, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, para fins de forçar o cumprimento
da obrigação (art. 523 §3º, NCPC). Registre-se ainda que, havendo pagamento parcial do débito exequendo, incidirá a multa
e honorários advocatícios supra mencionados sobre o valor remanescente, sendo oficiados, em atenção ao requestado pelo
requerente, os órgãos de proteção ao crédito para que incluam os nomes dos devedores até a total adimplência (art. 782, §3º,
NCPC). Publique-se. Intimem-se.
ADV: PAULO RICARDO MARINHO TIMBO (OAB 15285/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE)
- Processo 0422366-74.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE:
Antoni de Oliveira Nascimento - REQUERIDO: Sul America Companhia de Seguros - REQUERENTE: Antonio de Oliveira
Nascimento - Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, matéria que está afeta à competência de uma das
Varas Especializadas deste Fórum, pertencentes ao Grupo I Ações e incidentes que versem sobre o Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), consoante determinado na Portaria 849/2017, da Diretoria do
Fórum Clóvis Beviláqua, publicada no Diário da Justiça em 27 de setembro de 2017 (fls. 44 a 46). Diante disso, DECLINO da
competência para processar e julgar o feito e determino, por conseguinte, o encaminhamento ao Serviço de Distribuição deste
Fórum para os devidos fins. Publique-se. Cumpra-se.
ADV: CAROLINA SILVEIRA DE SOUZA (OAB 28468/CE), ADV: GUILHERME CÉSAR CAVALCANTE MUNIZ DA SILVA (OAB
31132/PE), ADV: FRANCISCO VANDERLI SIQUEIRA CHAVES (OAB 11755/CE), ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO
(OAB 19357/PE) - Processo 0627519-56.2000.8.06.0001 - Revisional - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE:
Jose Eduardo da Silva - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A - Isto posto, DEFIRO, apenas, o item
“d” da petição de fls. 958 a 960, REJEITANDO os demais pleitos formulados, tanto pelo exequente, como pela executada.
Encaminhem-se os autos à Contadoria do Foro para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente planilha de cálculos atualizados
do débito exequendo, em estrita observância ao estabelecido no v. acórdão de fls. 281 a 289, transitado em julgado à fl. 369,
e em atenção, ainda, ao que foi efetivamente pago de valores incontroversos até o momento, inclusive eventuais importâncias
bloqueadas on line no curso deste cumprimento de sentença. Advirta-se o Serviço de Contadoria que o não cumprimento, a
tempo e modo, do ora determinado implicará a requisição das providências cabíveis junto à Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua
da Comarca de Fortaleza. Reitero, por necessário, que os valores depositados em juízo e bloqueados on line que não tenham
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sido mencionados no despacho de fl. 784 não deverão ser liberados em favor do credor, até que este juízo aprecie o mérito
da impugnação de fls. 642 a 663, por medida de prudência, mormente porque se trata de cumprimento de sentença com efeito
suspensivo concedido em favor da executada, nos termos da decisão interlocutória de fls. 742/743. Publique-se. Expedientes
necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0320/2019
ADV: JOSE MARIA DA SILVA ARAUJO (OAB 12716/CE) - Processo 0127271-83.2019.8.06.0001 - Despejo por Falta de
Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia Vazia - REQUERENTE: José da Silva Freires - REQUERIDO:
Comunidade Cristã Paz e Vida - Ante o exposto, com arrimo no § 1º do artigo 59 da Lei nº 8245/91, DEFIRO liminarmente
o despejo do réu do imóvel locado, assinalando-lhe o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, sob pena de
despejo compulsório após decurso desse prazo, a ser cumprido com requisição de força policial e ordem de arrombamento,
caso necessárias. Ademais, determino a citação e intimação do requerido, por mandado, para, no prazo de 15 (quinze) dias
apresentar defesa aos termos da exordial, pena de revelia, e para, caso queira evitar a rescisão da locação e o despejo, efetuar
o depósito judicial do montante do débito atualizado, independentemente de cálculo, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei nº
8.245/91. Publique-se. Cumpra-se. Demais expedientes necessários.

EXPEDIENTES DA 20ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO MARCELLO ALVES NOBRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0369/2019
ADV: JOSE VALDO DE MELO JUNIOR (OAB 10461/CE) - Processo 0039621-42.2012.8.06.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Vistos, etc. Indefiro o pedido de
desentranhamento do titulo de crédito que instruiu a presente execução, visto que se tratam de autos digitais. Custas já
recolhidas antecipadamente. ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas legais. Expedientes necessários.
ADV: AMAILZA SOARES PAIVA (OAB 2394/CE) - Processo 0073252-21.2005.8.06.0001 (apensado ao processo 005986621.2005.8.06.0001) - Embargos à Execução - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EMBARGANTE: Universal Administradora de
Condominios e Servicos Ltda e outro - REQUERIDO: Banco do Estado do Ceará - Bec - Cls. Intime-se a parte embargante,
através de seu advogado, para se manifestar sobre os embargos de declaração de fls.126/128, no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: DAIANY MARA RIBEIRO PAIVA (OAB 16942/CE), ADV: CAMILLE CALHEIROS DA SILVA (OAB 26088/CE), ADV:
TARCISIO BRILHANTE DE HOLANDA (OAB 2089/CE), ADV: ENISIO CORDEIRO GURGEL (OAB 2656/CE) - Processo 010136463.2006.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial - EXEQUENTE: Banco do Estado do Ceará S.a - Bec - EXEQUIDO:
Tropical Rafia Industria e Comercio S/A e outros - Conforme preleciona o art. 924, III, do NCPC, Extingue-se a execução quando
() o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida. Não persistindo, portanto, crédito a ser executado,
declaro extinta a presente ação, por força do art. 924, III, do NCPC. Eventuais custas adicionais pelo exequente.
ADV: RAIMUNDO NONATO HOLANDA COSTA (OAB 4988/CE), ADV: JOSE MARIA FARIAS GOMES (OAB 6756/CE),
ADV: LEANDRA ALMEIDA CRUZ HOLANDA COSTA (OAB 25775/CE) - Processo 0106074-43.2017.8.06.0001 (apensado ao
processo 0186919-96.2016.8.06.0001) - Embargos à Execução - Cheque - EMBARGANTE: N. A. Construcoes Ltda - Ademais,
pelos fundamentos de fato e de direito alinhados, e por toda a documentação constante dos autos, com base no artigo 918,
inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS e condeno os embargantes
ao pagamento das custas processuais, a serem corrigidas a partir do ajuizamento da ação, e em honorários advocatícios,
que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, que também devem ser atualizados a partir da data do
ajuizamento da ação.
ADV: ANTONIO WAGNER MARTINS CONDE (OAB 5786/CE) - Processo 0167136-60.2012.8.06.0001 (apensado ao
processo 0457321-97.2011.8.06.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução EMBARGANTE: A Cesar V Martins e outros - EMBARGADO: Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - Cls. Intime-se a parte
embargada, através de seu advogado, para se manifestar sobre os embargos de declaração de fls.136/140, no prazo de 05
(cinco) dias.
ADV: MARIA DA CONCEIÇÃO FARIAS MARTINS (OAB 32373/CE) - Processo 0170273-74.2017.8.06.0001 - Execução de
Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - EXEQUENTE: Nikolas G. de Carvalho - Me - INDEFIRO A
PETIÇÃO INICIAL, o que faço por meio desta SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no
parágrafo único dos arts. 924, I, e 321 e no inciso I do art. 485 do Código de Ritos. Sem custas e honorários.
ADV: TERESA NOEMI DE ALENCAR ARRAIAS DUARTE (OAB 3869/CE), ADV: SUZYANE MOURA LIMA (OAB 40437B/CE)
- Processo 0685697-95.2000.8.06.0001 - Embargos à Execução - EMBARGANTE: Construtora Estrela Ltda - REQUERENTE:
Carlos Eduardo Miranda de Melo - EMBARGADO: Banco do Nordeste do Brasil - Bnb - Vistos, etc. Intime-se o banco executado,
por seu advogado (art. 513, §2º, I, CPC), para dar cumprimento à sentença, nos termos da petição de fls. 977/984, pagando,
no prazo de 15 (quinze) dias, a importância constante no demonstrativo atualizado de débito apresentado pela sociedade de
advogados exequente (FELICIANO JÚNIOR E ADVOGADOS ASSOCIADOS), cientificando à parte devedora de que, não sendo
pago, sobre aludido valor será acrescido o percentual de 10% (dez por cento) de multa e de honorários de advogado em mesmo
patamar, em consonância com o art. 523, do CPC. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário,
iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação, conforme art. 525 do CPC. No mesmo prazo, manifeste-se o banco executado sobre as
petições de fls. 969/970 e 971/973. Após, retornem os autos conclusos para apreciação das petições pendentes. Expedientes
necessários.
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JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIA NEUMA MOTA MOREIRA DIAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0368/2019
ADV: CARLOS SAMUEL DE GOIS ARAUJO (OAB 29852/CE), ADV: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO (OAB 3061/RN) Processo 0100384-33.2017.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Comercial - EXECUTADO: B T
Pedrosa Transportes - Bruno Torquato Pedrosa - Marcos Ulisses Farias Torquato - Através do despacho de fl. 91 foi determinado
que os executados apresentassem procuração, devidamente assinada pelos três, em nome do advogado que assina
eletronicamente a petição de fl. 89, Dr. Carlos Samuel de Gois Araújo. Ocorre que, conforme petição de fl. 97 e documentos de
fls. 98/99, a parte executada juntou as procurações outorgadas somente pelos dois primeiros executados, faltando a procuração
outorgada pelo terceiro executado, Sr. Marcos Ulisses Farias Torquato. Por esta razão, intime-se a parte executada para
apresentar referido documento.
ADV: JOÃO HENRIQUE SILVA SOBREIRA DE SAMPAIO (OAB 18221/CE) - Processo 0107034-28.2019.8.06.0001 Execução de Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Espólio de Álvaro de Araújo Carneiro - Sobre a certidão do
Oficial de Justiça de fl. 33, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: SERGIO DE LIMA (OAB 102928/SP), ADV: GUILHERME CAUE CARRAH SANTIAGO (OAB 22123/CE), ADV: MOYSES
BARJUD MARQUES (OAB 13496/CE), ADV: MARIA JOSE BESERRA (OAB 5455/CE) - Processo 0120425-89.2015.8.06.0001
(apensado ao processo 0182306-38.2013.8.06.0001) - Embargos à Execução - Defeito, nulidade ou anulação - EMBARGANTE:
Washington Valente Costa - EMBARGADO: Cesep - Ceara Corretora de Seguros Previdencia Fomento Mercantil Ltda-me Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os
expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes
à Audiência de Conciliação na data de 09/10/2019 às 10:45h na sala da Sabedoria, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum
Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis
Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 09/10/2019 às 10:45h na sala da Sabedoria, no Centro Judiciário.
Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: LUIS CLAUDIO PETERS (OAB 146518/RJ) - Processo 0125407-44.2018.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial
- Execução Contratual - EXEQUENTE: Gps Medical Care Ltda - Me - Sobre as certidões do Oficial de Justiça de fls. 83 e 85,
manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP) - Processo 0125670-76.2018.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial
- Contratos Bancários - EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 63,
manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.
ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 38170/CE) - Processo 0125678-53.2018.8.06.0001 - Execução
de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - EXEQUENTE: Ccb Brasil S/A Credito Financiamentos e Investimentos - Sobre a
certidão da Oficiala de Justiça de fls. 55, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.
ADV: OSIRIS ANTINOLFI (OAB 22189/RS), ADV: FLAVIA MANUELLA MONTEIRO PINHEIRO (OAB 25609/CE), ADV:
CLAYTON MOLLER (OAB 21483/RS), ADV: ANA LÚCIA ANTINOLFI (OAB 25812/RS) - Processo 0126546-31.2018.8.06.0001
- Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A - Sobre a certidão da
Oficiala de Justiça de fl. 55, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: RICARDO AUGUSTO LIMA ARAUJO (OAB 14775/CE), ADV: THALES LUCENA INACIO (OAB 21399/CE) - Processo
0146306-39.2013.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - EXEQUENTE: JBL FOMENTO MERCANTIL
LTDA - EXECUTADO: Steel Service Ind. Eletrônica Ltda - Viunei Cabral Ribeiro - Maria Jucileide Matos Ribeiro - Francisco
Jose Rodrigues Cajado - Sonia Santiago Cajado - Assim, DEFIRO o pedido de bloqueio on line realizado pelo exequente,
determinando, pois, a penhora, via BacenJud, dos ativos financeiros pertencentes aos executados, limitados ao valor atualizado
e remanescente desta execução, no importe de R$ 67.944,88 (sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais
e oitenta e oito centavos), conforme último demonstrativo de atualização da dívida apresentado nos autos, vide fl. 213. Os
resultados devem ser integrados aos autos com sigilo, dada a natureza das informações contidas. Lançados nos autos os
resultados, determino a intimação dos executados para se manifestarem acerca dos mesmos, bem como sobre o pedido de
levantamento apresentado às fls. 211/212. Expedientes necessários.
ADV: RICARDO AUGUSTO LIMA ARAUJO (OAB 14775/CE), ADV: THALES LUCENA INACIO (OAB 21399/CE) - Processo
0146306-39.2013.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - EXEQUENTE: JBL FOMENTO MERCANTIL
LTDA - EXECUTADO: Steel Service Ind. Eletrônica Ltda - Viunei Cabral Ribeiro - Maria Jucileide Matos Ribeiro - Francisco
Jose Rodrigues Cajado - Sonia Santiago Cajado - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls.
12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento
ao processo, intimem-se as partes, devendo os executados , caso não estejam representados por advogado(a) ou Defensor(a)
Público(a), serem intimados via postal, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre o resultado da penhora on-line
realizada (fls. 216/220), bem como sobre o pedido de levantamento apresentado às fls. 211/212.
ADV: NEI CALDERON (OAB 1162A/RN), ADV: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO (OAB 15096/CE) - Processo
0151836-19.2016.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A Intime-se a parte exequente, por seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do
feito, sob pena de ser extinta a execução. Exp. Nec.
ADV: RODRIGO SARAIVA MARINHO (OAB 15807/CE) - Processo 0167759-80.2019.8.06.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Contratos - EXEQUENTE: Riomar Fortaleza Norte Sa - Intime-se o Exequente para efetuar
o pagamento das custas processuais, sob pena de ser indeferida a petição inicial (art. 924, I, CPC), com o consequente
cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC/15).
ADV: RODRIGO SARAIVA MARINHO (OAB 15807/CE) - Processo 0167837-74.2019.8.06.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Espécies de Contratos - EXEQUENTE: Riomar Fortaleza Norte Sa - Intime-se o Exequente para efetuar
o pagamento das custas processuais, sob pena de ser indeferida a petição inicial (art. 924, I, CPC), com o consequente
cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC/15).
ADV: PAULO FRANCISCO DE ANDRADE JUNIOR (OAB 21658/CE), ADV: WELTTON RODRIGUES LOIOLA (OAB 14683/
CE) - Processo 0175511-50.2012.8.06.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula Hipotecária - EXEQUENTE: Banco do
Nordeste do Brasil S/A - Sobre a petição de fls. 110 da parte executada, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intimem-se.
ADV: BRUNO HENRIQUE BARROS (OAB 26107/CE) - Processo 0184797-18.2013.8.06.0001 - Execução de Título
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Extrajudicial - Inadimplemento - EXEQUENTE: IVONE LUZ DO NASCIMENTO - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se
manifestar sobre o retorno da Carta Precatória, vide fls. 37/54.

JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIA NEUMA MOTA MOREIRA DIAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0370/2019
ADV: ERICK ARRUDA MACHADO (OAB 16890/CE) - Processo 0039163-98.2007.8.06.0001 - Execução de Título
Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EXEQUENTE: Banco Santander Banespa S/A - Intime-se a parte exequente,
por seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de ser extinta a
execução. Exp. Nec.

EXPEDIENTES DA 21ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIMEIRE GODEIRO COSTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0259/2019
ADV: IZABEL CRISTINA DE OLIVEIRA PIRES (OAB 18525/CE), ADV: FELIPE SILVEIRA GURGEL DO AMARAL (OAB 18476/
CE) - Processo 0047367-08.2015.8.06.0016 - Procedimento Comum - Despesas Condominiais - REQUERENTE: Condominio
Edificio Saint Martin Flat - REQUERIDO: Humberto Maciel Gondim Gonçalves - Nessa pisada, mantenho a minha decisão de
fl.206; declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação; suscito o Conflito Negativo de Competência,
e determino a remessa dos presentes autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para os fins de direito.
ADV: IGOR DE ALMEIDA GONDIM (OAB 24835/CE) - Processo 0101427-83.2009.8.06.0001 - Procedimento Comum Despesas Condominiais - REQUERENTE: Condominio Edificio Rafaelo e Tiziano - Diante disto, indefiro o pedido de fls.134/135,
mantendo, assim, a decisão de fls.116/117; e concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos cópia da
certidão de registro do imóvel objeto da ação e, no mesmo prazo, se lhe aprouver, indicar o nome do atual ocupante da unidade
condominial.
ADV: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL (OAB 18523/CE), ADV: JOAO RICARDO ALVES DE ALBUQUERQUE
NOGUEI (OAB 14504/CE) - Processo 0105117-76.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) REQUERENTE: Rosangela de Mendonça Cavalcante - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Não há
questões processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Na forma do art. 357 do Código de
Processo Civil, fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física da parte autora para o exercício de atividade laboral,
aplicando-se ao caso o disposto no art. 373, I do Código de Ritos, Considerando o Ofício Circular nº 1/2019 COORDCÍVEL,
sendo o presente feito incluído no 3º mutirão de perícias do INSS, designo o dia 19/11/2019 para a produção da prova pericial, a
qual será realizada no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC, localizado na Rua Coronel Nunes
de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 08h às 15h, por ordem de chegada, sendo vedado
à parte comparecer ao local em data diversa da acima indicada. A parte autora deve comparecer ao ato, obrigatoriamente,
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira e Trabalho (CTPS). Ficam as partes cientes de que a sua ausência, sem justificativa razoável, será interpretada
como recusa a produção de prova pericial, seguindo os autos conclusos para julgamento. Nomeio como peritos os médicos
contidos no rol anexo ao Comunicado/NPDM nº 19/2019, ficando dispensadas as providências do § 2º do art. 465 do Código
de Processo Civil. Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CMJ/AGU/MPTE nº 1/2016 (http://cnj.jus.
br/atos-normativos?documento=223), com acesso em 22/02/2019. Intimem-se pessoalmente a parte autora e o INSS, este por
mandado. Cumpra-se.
ADV: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL (OAB 18523/CE) - Processo 0105225-08.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Francisco de Assis de Queiroz - Não há questões processuais pendentes
que possam acarretar na extinção prematura do processo. Na forma do art. 357 do Código de Processo Civil, fixo como ponto
controvertido a sanidade/debilidade física da parte autora para o exercício de atividade laboral, aplicando-se ao caso o disposto
no art. 373, I do Código de Ritos, Considerando o Ofício Circular nº 1/2019 COORDCÍVEL, sendo o presente feito incluído no
3º mutirão de perícias do INSS, designo o dia 19/11/2019 para a produção da prova pericial, a qual será realizada no Núcleo de
Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC, localizado na Rua Coronel Nunes de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo
Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 08h às 15h, por ordem de chegada, sendo vedado à parte comparecer ao local em
data diversa da acima indicada. A parte autora deve comparecer ao ato, obrigatoriamente, munida de documento de identificação
oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira e Trabalho (CTPS). Ficam as
partes cientes de que a sua ausência, sem justificativa razoável, será interpretada como recusa a produção de prova pericial,
seguindo os autos conclusos para julgamento. Nomeio como peritos os médicos contidos no rol anexo ao Comunicado/NPDM
nº 19/2019, ficando dispensadas as providências do § 2º do art. 465 do Código de Processo Civil. Adoto os quesitos contidos no
anexo da Recomendação Conjunta/CMJ/AGU/MPTE nº 1/2016 (http://cnj.jus.br/atos-normativos?documento=223), com acesso
em 22/02/2019. Intimem-se pessoalmente a parte autora e o INSS, este por mandado. Cumpra-se.
ADV: CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA (OAB 14751/CE) - Processo 0123113-82.2019.8.06.0001 - Despejo por Falta
de Pagamento - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Jairo Guimarães de Souza - Ao promovente, para se manifestar acerca
da contestação e os documentos correspondentes, ambos anexados às fls. 42/139, no prazo de 15 (quinze) dias. Expedientes
necessários.
ADV: WELLINGTON LUIZ SAMPAIO DE HOLANDA FILHO (OAB 25274/CE) - Processo 0128405-48.2019.8.06.0001 Procedimento Comum - Inadimplemento - REQUERENTE: Masterfocus Serviços Em Sistema da Informação Ltda - Indefiro o
pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para efetuar o pagamento
das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290).
ADV: BRENDA DA COSTA LUCENA (OAB 36197/CE), ADV: CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS (OAB 63513/MG),
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ADV: ANTONIO ESMERALDO FERREIRA SILVA (OAB 26202/CE) - Processo 0128689-27.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Responsabilidade do Fornecedor - REQUERENTE: Antonio Esmeraldo Ferreira Silva - Na forma do art. 357 do
Código de Processo Civil fixo os seguintes pontos controvertidos da ação, quais sejam: a ocorrência de vício oculto no produto
indicado na inicial, se eventual vício fora sanado pela ré, a ocorrência de danos morais e materiais em razão de tal fato.
Aplica-se o disposto no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor quanto à comprovação da ocorrência de vício
oculto no produto e a resolução deste por parte da assistência técnica, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto aos
danos que alega ter suportado, nos termos do art. 373 do Código de Ritos. Intimem-se as partes para que indiquem as provas
que pretendem produzir, justificando sua necessidade. Permanecendo as partes silentes, venham os autos conclusos para
julgamento, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil.
ADV: JOSE ALEXANDRE XIMENES ARAGAO (OAB 14456/CE) - Processo 0137277-52.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Água e/ou Esgoto - REQUERENTE: CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Comunique a SEJUSC o
acordo havido entre as partes. Junte a parte autora, em 5 (cinco) dias, a anuência do réu ao referido acordo, juntando cópias
de documentos, ou, no mesmo prazo, proceda a substituição da parte promovida, já que o segundo transigente não faz parte
desta ação.
ADV: RAFAELA VALE CAVALVANTE (OAB 21320/CE), ADV: JOEL VITOR LOPES QUEIROZ (OAB 40299/CE), ADV:
MONICA MARIA VIEIRA ADERALDO (OAB 12546/CE), ADV: FRANCISCO WELLINGTON PINHEIRO DANTAS (OAB 7999/CE)
- Processo 0143570-82.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - REGISTROS PÚBLICOS - REQUERENTE: Rayssa Teixeira
Melo - REQUERIDO: Ricarte Melo - Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, defiro o pedido de fls. 97, pelo que
designo o dia 25/11/2019, às 10:00h, para a realização de audiência de instrução. O rol de testemunhas deverá ser apresentado
pelas partes no prazo de 10 (dez) dias, a contar de sua intimação, observando o disposto no art. 357, § 6º do Código de
Processo Civil. Advirtam-se os litigantes de que a sua ausência ao ato, sem justificativa razoável, será interpretada como recusa
a produção de prova, seguindo os autos conclusos para julgamento. A intimação das partes e testemunhas por elas arroladas
deverá obedecer a forma dos arts. 334, § 3º e 455 do Código Ritos.
ADV: JESSICA AGUIAR MELO (OAB 32388/CE), ADV: WALTER SERGIO DE SOUZA ABREU (OAB 31506/CE) - Processo
0144340-31.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco Savio Santille
Lopes de Araújo - Indefiro o pedido de gratuidade da justiça porque a declaração de bens e rendimentos do autor está incompleta,
impossibilitando que se averigue se possui bens. Ademais, a natureza e os valores envolvidos na demanda levam a crer que
a hipossuficiência alegada não existe de fato. Anteo exposto, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para efetivar o
pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da inicial (CPC, Art. 290).
ADV: LETÍCIA MARQUES SOUZA (OAB 41572/CE) - Processo 0146553-10.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Janaína Escocio Forte - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 25/11/2019
às 09:15h na sala da Integração, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 25/11/2019 às 09:15h na sala da Integração, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE (OAB 14814/CE), ADV: IVANA JEREISSATI GUEDES (OAB 5223/CE),
ADV: LARA COSTA DE ALMEIDA (OAB 18775/CE) - Processo 0150419-26.2019.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento
- Locação de Imóvel - REQUERENTE: Maria Marcia Silva de Oliveira - Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Cite-se a
parte ré para, querendo, oferecer contestação à petição inicial ou realizar o pagamento do débito atualizado para fins de evitar
a rescisão do contrato de locação objeto da presente demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II do art. 62
da Lei nº 8.245/91.
ADV: ILDA MARA DE CARVALHO ANTUARTE (OAB 34959/CE), ADV: MARILIA CARBONERA DIAS (OAB 79466/RS), ADV:
MAURÍCIO TOMAZINI DA SILVA (OAB 81956/RS) - Processo 0155281-45.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - AuxílioDoença Previdenciário - REQUERENTE: Cícero de Paula Avelino - Não há questões processuais pendentes que possam
acarretar na extinção prematura do processo. Na forma do art. 357 do Código de Processo Civil, fixo como ponto controvertido
a sanidade/debilidade física da parte autora para o exercício de atividade laboral, aplicando-se ao caso o disposto no art. 373,
I do Código de Ritos, Considerando o Ofício Circular nº 1/2019 COORDCÍVEL, sendo o presente feito incluído no 3º mutirão
de perícias do INSS, designo o dia 19/11/2019 para a produção da prova pericial, a qual será realizada no Núcleo de Pesquisa
e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC, localizado na Rua Coronel Nunes de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 08h às 15h, por ordem de chegada, sendo vedado à parte comparecer ao local em data
diversa da acima indicada. A parte autora deve comparecer ao ato, obrigatoriamente, munida de documento de identificação
oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira e Trabalho (CTPS). Ficam as
partes cientes de que a sua ausência, sem justificativa razoável, será interpretada como recusa a produção de prova pericial,
seguindo os autos conclusos para julgamento. Nomeio como peritos os médicos contidos no rol anexo ao Comunicado/NPDM
nº 19/2019, ficando dispensadas as providências do § 2º do art. 465 do Código de Processo Civil. Adoto os quesitos contidos no
anexo da Recomendação Conjunta/CMJ/AGU/MPTE nº 1/2016 (http://cnj.jus.br/atos-normativos?documento=223), com acesso
em 22/02/2019. Intimem-se pessoalmente a parte autora e o INSS, este por mandado. Cumpra-se.
ADV: RITA SOCORRO ARAUJO MIRANDA (OAB 11647/CE), ADV: MARCELLE ARAUJO MIRANDA (OAB 22327/CE) Processo 0158731-30.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Jucelino da Silva
Vieira - Não há questões processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Na forma do art.
357 do Código de Processo Civil, fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física da parte autora para o exercício de
atividade laboral, aplicando-se ao caso o disposto no art. 373, I do Código de Ritos, Considerando o Ofício Circular nº 1/2019
COORDCÍVEL, sendo o presente feito incluído no 3º mutirão de perícias do INSS, designo o dia 19/11/2019 para a produção
da prova pericial, a qual será realizada no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC, localizado
na Rua Coronel Nunes de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 08h às 15h, por ordem de
chegada, sendo vedado à parte comparecer ao local em data diversa da acima indicada. A parte autora deve comparecer ao
ato, obrigatoriamente, munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos
médicos que possuir e da Carteira e Trabalho (CTPS). Ficam as partes cientes de que a sua ausência, sem justificativa razoável,
será interpretada como recusa a produção de prova pericial, seguindo os autos conclusos para julgamento. Nomeio como
peritos os médicos contidos no rol anexo ao Comunicado/NPDM nº 19/2019, ficando dispensadas as providências do § 2º do art.
465 do Código de Processo Civil. Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CMJ/AGU/MPTE nº 1/2016
(http://cnj.jus.br/atos-normativos?documento=223), com acesso em 22/02/2019. Intimem-se pessoalmente a parte autora e o
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INSS, este por mandado. Cumpra-se. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Lucimeire Godeiro Costa Juíza de Direito Assinado
por Certificação Digital
ADV: CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (OAB 33787/SC), ADV: CARLOS EDILBERTO MORAIS (OAB 27690/CE), ADV:
GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (OAB 34832/CE) - Processo 0162300-68.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Incapacidade
Laborativa Permanente - REQUERENTE: Maria Vilani de Almeida Cirino - Não há questões processuais pendentes que possam
acarretar na extinção prematura do processo. Na forma do art. 357 do Código de Processo Civil, fixo como ponto controvertido
a sanidade/debilidade física da parte autora para o exercício de atividade laboral, aplicando-se ao caso o disposto no art. 373,
I do Código de Ritos, Considerando o Ofício Circular nº 1/2019 COORDCÍVEL, sendo o presente feito incluído no 3º mutirão
de perícias do INSS, designo o dia 19/11/2019 para a produção da prova pericial, a qual será realizada no Núcleo de Pesquisa
e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC, localizado na Rua Coronel Nunes de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 08h às 15h, por ordem de chegada, sendo vedado à parte comparecer ao local em data
diversa da acima indicada. A parte autora deve comparecer ao ato, obrigatoriamente, munida de documento de identificação
oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira e Trabalho (CTPS). Ficam as
partes cientes de que a sua ausência, sem justificativa razoável, será interpretada como recusa a produção de prova pericial,
seguindo os autos conclusos para julgamento. Nomeio como peritos os médicos contidos no rol anexo ao Comunicado/NPDM
nº 19/2019, ficando dispensadas as providências do § 2º do art. 465 do Código de Processo Civil. Adoto os quesitos contidos no
anexo da Recomendação Conjunta/CMJ/AGU/MPTE nº 1/2016 (http://cnj.jus.br/atos-normativos?documento=223), com acesso
em 22/02/2019. Intimem-se pessoalmente a parte autora e o INSS, este por mandado. Cumpra-se.
ADV: MARIA LUCIMARA SARAIVA LEMOS (OAB 36683/CE) - Processo 0163750-75.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: José João Filho - Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, informe a data de início das cobranças que reputa indevidas, apontando o valor pretendido a título de danos materiais,
adequando o valor da causa nos termos dos incisos V e VI do art. 292 do Código de Ritos, e apresente aos autos requerimento
administrativo de exclusão e suspensão de cobranças junto à requerida, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo
único do art. 321 do Código de Processo Civil. Cumpra-se.
ADV: NIVIA COSTA DE ARAUJO (OAB 30317/CE), ADV: CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (OAB 33787/SC), ADV: RAINE
PINHO LEMOS DE AGUIAR (OAB 34665/CE), ADV: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (OAB 34832/CE) - Processo 017401107.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REQUERENTE: Jaci Costa de Sousa - Não há
questões processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Na forma do art. 357 do Código de
Processo Civil, fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física da parte autora para o exercício de atividade laboral,
aplicando-se ao caso o disposto no art. 373, I do Código de Ritos, Considerando o Ofício Circular nº 1/2019 COORDCÍVEL,
sendo o presente feito incluído no 3º mutirão de perícias do INSS, designo o dia 19/11/2019 para a produção da prova pericial, a
qual será realizada no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC, localizado na Rua Coronel Nunes
de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 08h às 15h, por ordem de chegada, sendo vedado
à parte comparecer ao local em data diversa da acima indicada. A parte autora deve comparecer ao ato, obrigatoriamente,
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira e Trabalho (CTPS). Ficam as partes cientes de que a sua ausência, sem justificativa razoável, será interpretada
como recusa a produção de prova pericial, seguindo os autos conclusos para julgamento. Nomeio como peritos os médicos
contidos no rol anexo ao Comunicado/NPDM nº 19/2019, ficando dispensadas as providências do § 2º do art. 465 do Código
de Processo Civil. Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CMJ/AGU/MPTE nº 1/2016 (http://cnj.jus.
br/atos-normativos?documento=223), com acesso em 22/02/2019. Intimem-se pessoalmente a parte autora e o INSS, este por
mandado. Cumpra-se.
ADV: ANATOLE NOGUEIRA SOUSA (OAB 22578/CE), ADV: CARLOS ANTONIO CHAGAS (OAB 6560/CE) - Processo
0184376-23.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Oziel Estevam Pereira REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Não há questões processuais pendentes que possam acarretar na
extinção prematura do processo. Na forma do art. 357 do Código de Processo Civil, fixo como ponto controvertido a sanidade/
debilidade física da parte autora para o exercício de atividade laboral, aplicando-se ao caso o disposto no art. 373, I do
Código de Ritos, Considerando o Ofício Circular nº 1/2019 COORDCÍVEL, sendo o presente feito incluído no 3º mutirão de
perícias do INSS, designo o dia 19/11/2019 para a produção da prova pericial, a qual será realizada no Núcleo de Pesquisa
e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC, localizado na Rua Coronel Nunes de Melo, nº 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 08h às 15h, por ordem de chegada, sendo vedado à parte comparecer ao local em data
diversa da acima indicada. A parte autora deve comparecer ao ato, obrigatoriamente, munida de documento de identificação
oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira e Trabalho (CTPS). Ficam as
partes cientes de que a sua ausência, sem justificativa razoável, será interpretada como recusa a produção de prova pericial,
seguindo os autos conclusos para julgamento. Nomeio como peritos os médicos contidos no rol anexo ao Comunicado/NPDM
nº 19/2019, ficando dispensadas as providências do § 2º do art. 465 do Código de Processo Civil. Adoto os quesitos contidos no
anexo da Recomendação Conjunta/CMJ/AGU/MPTE nº 1/2016 (http://cnj.jus.br/atos-normativos?documento=223), com acesso
em 22/02/2019. Intimem-se pessoalmente a parte autora e o INSS, este por mandado. Cumpra-se.
ADV: ADEMICIO SOUZA TEOTONIO (OAB 33292/CE) - Processo 0191700-64.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum Adjudicação Compulsória - REQUERENTE: Milena Alves da Cunha - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 27/11/2019 às 11:00h
na sala da Cooperação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de
27/11/2019 às 11:00h na sala da Cooperação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: PAULO AUGUSTO PAZ BARROS (OAB 36369/
CE) - Processo 0487217-25.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Paulo
Freire Barros - REQUERIDO: Banco Finasa Bmc S.a. (bradesco) e outro - Ante o exposto, rejeito as preliminares de inépcia da
inicial e ilegitimidade passiva, suscitadas pelos promovidos. Intimem-se as partes para que informem, no prazo de 5(cinco) dias,
se pretendem produzir outras provas além das existentes nos autos, cientes de que a inércia ensejará o julgamento da causa no
estado em que se encontra.

EXPEDIENTES DA 22ª VARA CIVEL
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JUÍZO DE DIREITO DA 22ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA VALDENISA DE SOUSA BERNARDO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0254/2019
ADV: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL (OAB 18523/CE), ADV: PROCURADOR DO INSS DANNISE PASSOS
DE OLIVEIRA (OAB 3/CE) - Processo 0103686-07.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) REQUERENTE: Raimundo Nonato do Nascimento - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Não há questões
processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/
debilidade física do Autor para o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em
complementação à decisão proferida às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua,
designo o dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de
Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora,
obrigatoriamente, comparecer munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados
e laudos médicos que possuir e da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação
Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016.
Intime-se pessoalmente a parte Autora e o Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em
10 (dez) dias, para fins de comparecimento, informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização
da referida perícia. Ciência ao Defensor Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública,
através do Portal e-SAJ.
ADV: PROCURADOR DO INSS DANNISE PASSOS DE OLIVEIRA (OAB 3/CE), ADV: EDER CAVALCANTE RODRIGUES
(OAB 18999/CE), ADV: FABIO DA COSTA ALVES (OAB 20134/CE), ADV: MIGUEL VICTOR VASCONCELOS MESQUITA (OAB
22417/CE) - Processo 0104251-34.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Girlane
Araújo da Silva - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Não há questões processuais pendentes que possam
acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o
exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida
às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO
DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016
\<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o
Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento,
informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência ao Defensor
Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: FLAVIO HENRIQUE PONTES PIMENTEL (OAB 18523/CE) - Processo 0104435-24.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Francisco Carlos Silva da Costa - Não há questões processuais pendentes
que possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do
Autor para o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à
decisão proferida às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05
DE NOVEMBRO DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de
Medicamentos - NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro
Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente,
comparecer munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos
que possuir e da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/
MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente
a parte Autora e o Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de
comparecimento, informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência
ao Defensor Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: MARCELO ADAIME DUARTE (OAB 62293/RS), ADV: PROCURADOR HOMERO TEIXEIRA JUNIOR (OAB 3/CE) Processo 0108164-24.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Acidentário - REQUERENTE: Abmael Cosme
Dantas - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Remeta-se este feito ao 3.º Mutirão de Perícia do INSS,
para a realização de perícia técnica. Intime(m)-se.
ADV: PROCURADOR HOMERO TEIXEIRA JUNIOR (OAB 3/CE), ADV: MARCELO ADAIME DUARTE (OAB 62293/RS) Processo 0108164-24.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Acidentário - REQUERENTE: Abmael Cosme
Dantas - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Não há questões processuais pendentes que possam
acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o
exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida
às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO
DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016
\<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o
Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento,
informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência ao Defensor
Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (OAB 33787/SC), ADV: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (OAB 34832/CE) Processo 0134988-54.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Fernando
Heringue Lima Silva - Não há questões processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo
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como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor
(CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria
do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na
Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada,
devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames
médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da
Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em
31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus
quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento, informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de
realização da referida perícia. Ciência ao Defensor Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria
Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: FERNANDA LIMA FERNANDES VIEIRA (OAB 22840/CE), ADV: VICTOR DE CARVALHO RUBEN PEREIRA (OAB
12071/PI) - Processo 0141776-16.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Rosceli
de Oliveira Nunes - Declaro saneado este feito, a teor do art. 357 do C.P.C. Digam os litigantes as provas que ainda pretendem
produzir, no prazo de cinco dias.
ADV: KATIANE DA SILVA OLIVEIRA (OAB 17170/CE), ADV: FLAVIO FERREIRA DE CASTRO (OAB 20702/CE) - Processo
0145429-94.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Lirene de Andrede Sousa
- REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Não há questões processuais pendentes que possam acarretar
na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o exercício de
atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida às fls., e
considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019
para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC
(Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer munida de
documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira de
Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.
cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o Procurador do
INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento, informando que
a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência ao Defensor Público oficiante
nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: CARLOS EDILBERTO MORAIS (OAB 27690/CE), ADV: CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (OAB 33787/SC) Processo 0145671-19.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Sebestião Xavier
Dias Neto - Não há questões processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto
controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art.
373, inciso I). Em complementação à decisão proferida às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum
Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO DE 20199 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo
de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua
Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada,
devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames
médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da
Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em
31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus
quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento, informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de
realização da referida perícia. Ciência ao Defensor Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria
Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: CARLOS EDILBERTO MORAIS (OAB 27690/CE), ADV: CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (OAB 33787/SC) Processo 0150120-20.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Incapacidade Laborativa Permanente - REQUERENTE: Cleison
Gomes da Silva - Não há questões processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como
ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor
(CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria
do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na
Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada,
devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames
médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da
Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em
31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus
quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento, informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de
realização da referida perícia. Ciência ao Defensor Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria
Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE)
- Processo 0152977-15.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Vega S.A.
Tramsporte Urbano - REQUERIDO: Joaquim Francisco Cardoso da Cruz - ISTO POSTO, pelas razões expostas, com base
no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, hei por bem, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
homologar o pedido de desistência formulado e declarar extinta a presente propositura, e, ainda, em consequência, com o
trânsito em julgado desta decisão, determinar que se arquivem os autos, com baixa na distribuição. Sem custas. P.R.Intimem-se.
ADV: ANA KAROLINA CORREIA MENEZES (OAB 22798/CE), ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 31478/CE) - Processo
0154060-56.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Renato Taboza de
Souza - REQUERIDO: Sam’s Club Walmart Brasil Ltda. - Declaro saneado este feito, a teor do art. 357 do C.P.C. Digam os
litigantes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo de cinco dias.
ADV: MARIA CLÁUDIA SOUSA DA SILVA (OAB 29550B/CE), ADV: PROCURADOR CRISTIANE CABRAL DE QUEIROZ
ALMEIDA (OAB 3/CE) - Processo 0158605-77.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Acidentário
- REQUERENTE: Rosemberg Ribeiro Dantas - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Não há questões
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processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/
debilidade física do Autor para o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em
complementação à decisão proferida às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua,
designo o dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e
Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de
Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora,
obrigatoriamente, comparecer munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados
e laudos médicos que possuir e da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação
Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016.
Intime-se pessoalmente a parte Autora e o Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em
10 (dez) dias, para fins de comparecimento, informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização
da referida perícia. Ciência ao Defensor Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública,
através do Portal e-SAJ.
ADV: RONALDO PEREIRA DE ANDRADE (OAB 14427/CE) - Processo 0159761-66.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Juliana Martins de Freitas - Não há questões processuais pendentes que possam
acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o
exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida
às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO
DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016
\<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o
Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento,
informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência ao Defensor
Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (OAB 34832/CE), ADV: CARLOS EDILBERTO MORAIS (OAB 27690/CE), ADV: CAIRO
LUCAS MACHADO PRATES (OAB 33787/SC) - Processo 0160510-49.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Incapacidade
Laborativa Permanente - REQUERENTE: Pedro Jonathan Felício de Souza - Não há questões processuais pendentes que
possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para
o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida
às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO
DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016
\<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o
Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento,
informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência ao Defensor
Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (OAB 34832/CE), ADV: CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (OAB 33787/SC), ADV:
CARLOS EDILBERTO MORAIS (OAB 27690/CE) - Processo 0171247-14.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Incapacidade
Laborativa Permanente - REQUERENTE: Maria Luzanira Santos do Carmo - Não há questões processuais pendentes que
possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para
o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida
às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO
DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016
\<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o
Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento,
informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência ao Defensor
Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK (OAB 34832/CE), ADV: PROCURADOR DO INSS CARLOS MARDEN CABRAL
COUTINHO (OAB 3/CE), ADV: CARLOS EDILBERTO MORAIS (OAB 27690/CE), ADV: CAIRO LUCAS MACHADO PRATES
(OAB 33787/SC) - Processo 0181489-32.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Carlos Alberto
Ricarte Barbosa - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Não há questões processuais pendentes que
possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para
o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art. 373, inciso I). Em complementação à decisão proferida
às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO
DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo,
CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada, devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer
munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames médicos, atestados e laudos médicos que possuir e
da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016
\<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em 31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o
Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento,
informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de realização da referida perícia. Ciência ao Defensor
Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: FRANCISCO WISNEY PINHEIRO (OAB 29721/CE), ADV: PROCURADOR JOSÉ ALDÍZIO PEREIRA JÚNIOR (OAB 3/
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CE), ADV: FRANCISCO ELIESIO LIMA LESSA (OAB 33403/CE) - Processo 0184157-73.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Expedito Alves dos Santos - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS - Não há questões processuais pendentes que possam acarretar na extinção prematura do processo. Fixo como ponto
controvertido a sanidade/debilidade física do Autor para o exercício de atividade laboral, cujo ônus competirá ao Autor (CPC, art.
373, inciso I). Em complementação à decisão proferida às fls., e considerando o calendário informado pela Diretoria do Fórum
Clóvis Bevilácqua, designo o dia 05 DE NOVEMBRO DE 2019 para a produção da prova pericial que se realizará no Núcleo
de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos - NPDM/UFC (Termo de Cooperação Técnica n.º 6/2018), situado na Rua
Coronel Nunes de Melo, 1000, bairro Rodolfo Teófilo, CEP: 60430-275, Fortaleza/CE, das 8h às 15h, por ordem de chegada,
devendo a parte Autora, obrigatoriamente, comparecer munida de documento de identificação oficial com foto, todos os exames
médicos, atestados e laudos médicos que possuir e da Carteira de Trabalho (CTPS). Adoto os quesitos contidos no anexo da
Recomendação Conjunta/CNJ/AGU/MPTE Nº. 1/2016 \<http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=2235\>. Acesso em
31.8.2016. Intime-se pessoalmente a parte Autora e o Procurador do INSS, ambos por mandado, podendo apresentar seus
quesitos em 10 (dez) dias, para fins de comparecimento, informando que a ausência injustificada implicará na impossibilidade de
realização da referida perícia. Ciência ao Defensor Público oficiante nesta unidade. Publique no DJe e, em caso de Defensoria
Pública, através do Portal e-SAJ.
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA (OAB 135753/RJ) Processo 0185234-83.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Sul América
Companhia Nacional de Seguros - REQUERIDO: ENEL - Companhia Energética do Ceará - Considerando que a parte Autora
manifestou expressamente o seu desinteresse na audiência de conciliação, determino a citação da parte Promovida para
contestar o feito. Cite-se, portanto, o Promovido para contestar o feito, oferecendo todos os meios de defesa (art. 337 do CPC),
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344, do CPC). Intime(m)-se.
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: SÉRGIO PINHEIRO MÁXIMO DE SOUZA (OAB 135753/RJ) Processo 0185234-83.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Sul América
Companhia Nacional de Seguros - Declaro saneado este feito, a teor do art. 357 do C.P.C. Digam os litigantes as provas que
ainda pretendem produzir, no prazo de cinco dias.
ADV: CARLOS RENAN LOPES LIMA (OAB 29871/CE), ADV: JOAO DE DEUS DUARTE ROCHA FILHO (OAB 25486/CE) Processo 0197053-51.2017.8.06.0001 (apensado ao processo 0117889-03.2018.8.06.0001) - Procedimento Comum - Locação
de Imóvel - REQUERENTE: Francisco Anderson Silva do Nascimento - REQUERIDO: Jefferson Barroso de Oliveira - Desta
forma, julgo por sentença extinto estes feito este processo, sem resolução de mérito, o que faço com esteio no artigo 485, inciso
VIII, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pelo Autor, que ora fixo em 10% sobre o valor dado à inicial.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após , arquive-se.

EXPEDIENTES DA 23ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA JOSÉ SOUSA ROSADO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0183/2019
ADV: MARIA DANUSIA ANSELMO DA SILVA (OAB 19161/CE), ADV: JOSE RIBAMAR DA SILVA (OAB 1034/CE) - Processo
0017260-36.2009.8.06.0001 - Procedimento Comum - Dissolução - REQUERENTE: Daniella Cristiny de Castro Peixoto - Rh.
Intime-se a parte autora, pessoalmente, e por seu patrono, para, em 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito e cumprir
a providência judicial, sob pena de extinção do processo por abandono, na forma do art. 485, inciso III c/c § 1º do CPC.
Expedientes Necessários.
ADV: VALERIA MENEZES GURGEL COSTA LIMA (OAB 10450/CE), ADV: DOROTHY MIRANDA DA SILVA (OAB 13077/
CE), ADV: JOAO PONTES ROCHA FILHO (OAB 15087/CE) - Processo 0059188-35.2007.8.06.0001 - Reparação de danos Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria dos Anjos Vieira Amorim - REQUERIDO: Francisco Antonio Martins
de Paiva - Rh. A meu viso, a controvérsia dos autos pode ser decidida com as provas já constantes no caderno processual,
viabilizando o julgamento da lide no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso I do CPC. Contudo, sabe-se que
a conciliação é a medida incentivada pela Corte Superior até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça, por defender que a
composição amigável da lide representa um catalisador da marcha processual, contribuindo para o descongestionamento das
unidades judiciárias ao mesmo tempo que fomenta a celeridade da Justiça. Isto posto, hei por bem intimar as partes para que
no prazo comum de cinco dias informem se há possibilidade de acordo ou interesse na produção específica de prova, sob a
advertência de julgamento antecipado da lide após o decurso de prazo. Expedientes necessários.
ADV: RICARDO LOPES GODOY (OAB 77167/MG), ADV: MARCELO DE SA CORTEZ (OAB 32099/CE) - Processo 010217571.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Lojas Renner S/A - Rh. Ante a
manifestação da parte autora, bem como, tratando-se de matéria suficientemente instruída nos autos, anuncio o julgamento da
ação, nos termos do art. 355, inc. I, do NCPC. Encaminhem-se os autos para fila respectiva. Expedientes necessários.
ADV: LAIRCIO MARCIO LEMOS E SOUSA (OAB 25416/CE) - Processo 0104201-42.2016.8.06.0001 - Despejo por Falta
de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia Vazia - REQUERIDA: Marilu Aparecida Curriel e outros - Rh.
Sobre a contestação de fls. 116/131, manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351,
CPC). Expedientes Necessários.
ADV: WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB 16977/CE), ADV: GILBERTO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO
(OAB 24915/CE) - Processo 0110752-67.2018.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies
de Contratos - REQUERENTE: Invim Empreendimentos Imobiliarios Ltda - REQUERIDA: Aldeni Sampio Marreiro - Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes
remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência
de Conciliação na data de 27/11/2019 às 14:00h na sala da Transformação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis
Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua,
designo sessão de Conciliação para a data de 27/11/2019 às 14:00h na sala da Transformação, no Centro Judiciário. Encaminho
os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: DIANE MOREIRA DOS SANTOS (OAB 8892/RN), ADV: FRANKLIN EDUARDO DA CAMARA SANTOS (OAB 5864/
RN), ADV: RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI (OAB 139387/MG), ADV: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB
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21678/PE), ADV: ROBERTO BRUNO DANTAS VASCONCELOS (OAB 23935/CE) - Processo 0115469-88.2019.8.06.0001 Procedimento Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Francisco Pereira Magalhães - REQUERIDO: Seguros Sura S.a e
outros - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se
os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à
Audiência de Conciliação na data de 28/11/2019 às 11:00h na sala da Transformação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum
Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis
Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 28/11/2019 às 11:00h na sala da Transformação, no Centro Judiciário.
Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: LARISSA PEREIRA ARRUDA (OAB 37485/CE) - Processo 012187273.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Erro Médico - REQUERENTE: Joao Medeiro Tavares Neto e outro - REQUERIDO:
Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Medica Ltda - Rh A meu viso, a controvérsia dos autos pode ser decidida com
as provas já constantes no caderno processual, viabilizando o julgamento da lide no estado em que se encontra, na forma
do artigo 355, inciso I do CPC. Contudo, sabe-se que a conciliação é a medida incentivada pela Corte Superior até mesmo
pelo Conselho Nacional de Justiça, por defender que a composição amigável da lide representa um catalisador da marcha
processual, contribuindo para o descongestionamento das unidades judiciárias ao mesmo tempo que fomenta a celeridade
da Justiça. Isto posto, hei por bem intimar as partes para que no prazo comum de cinco dias informem se há possibilidade de
acordo ou interesse na produção específica de prova, sob a advertência de julgamento antecipado da lide após o decurso de
prazo. Expedientes necessários.
ADV: DJACIR RIBEIRO PARAHYBA NETO (OAB 18567/CE), ADV: JOSE IGNACIO GUEDES PEREIRA BISNETO (OAB
18011/CE), ADV: RAUL AMARAL JUNIOR (OAB 13371A/CE) - Processo 0123427-28.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Clóvis Fontenelle Neto e outro - REQUERIDO: Comdal
Administração e Participações Ltda e outros - Rh. A meu viso, a controvérsia dos autos pode ser decidida com as provas já
constantes no caderno processual, viabilizando o julgamento da lide no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso
I do CPC. Contudo, sabe-se que a conciliação é a medida incentivada pela Corte Superior até mesmo pelo Conselho Nacional
de Justiça, por defender que a composição amigável da lide representa um catalisador da marcha processual, contribuindo para
o descongestionamento das unidades judiciárias ao mesmo tempo que fomenta a celeridade da Justiça. Isto posto, hei por bem
intimar as partes para que no prazo comum de cinco dias informem se há possibilidade de acordo ou interesse na produção
específica de prova, sob a advertência de julgamento antecipado da lide após o decurso de prazo. Expedientes necessários.
ADV: MARIANA SAMPAIO DE PAULA PASSOS (OAB 41971/CE), ADV: JOSEMARA DE MARIA SARAIVA PONTE (OAB
18006/CE) - Processo 0131755-44.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Dissolução - REQUERENTE: André Marinoni
Ribeiro de Sousa - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua,
designo sessão de Conciliação para a data de 10/02/2020 às 11:00h na sala da Compreensão, no Centro Judiciário. Encaminho
os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.
ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG), ADV: MAURICIO DE MELO BEZERRA (OAB 8419/CE) - Processo
0133159-72.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco Márcio Aguiar
da Costa e outro - REQUERIDO: Mrv Engenharia e Participações S/A e outros - Rh. Autos encaminhados ao Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC, para oportunizar aos envolvidos, possibilidade de encerramento da lide por
ato transacional das partes. Contudo, verificando a manifestação expressa pela parte autora às fls. 243/245, no sentido de
exclusão da pauta, hei por bem determinar a expedição de ofício à referida Central, para proceder o cancelamento de audiência
porventura agendada. Outrossim, anunciado o julgamento às fls 220, encaminhem-se os autos à fila respectiva, para prolação
de decisão. Expedientes necessários.
ADV: BRUNO SILVA PEREIRA (OAB 25384/CE) - Processo 0136340-42.2019.8.06.0001 (apensado ao processo 017610355.2016.8.06.0001) - Procedimento Comum - Desconsideração da Personalidade Jurídica - REQUERENTE: Emilia Cavalcante
Nobre e outro - Ante o exposto, hei por bem INDEFERIR o pedido de tutela provisória de urgência formulado no item “i” da
exordial. Cite-se os promovidos com as advertências legais na forma do artigo 135 do CPC. Apense-se aos autos do processo
nº:0176103-55.2016.8.06.0001/0. P.R.I Expedientes necessários.
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0136537-94.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Pedro Holanda Alcantara Melo - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 27/11/2019
às 09:50h na sala da Esperança, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 27/11/2019 às 09:50h na sala da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: MARIA CELIANE DE OLIVEIRA SOUSA LIRA (OAB 31938/CE) - Processo 0136929-34.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Revisão - REQUERENTE: M.A.M.S. - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria
do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em
especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 27/11/2019 às 09:15h na sala da Cooperação,
no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 27/11/2019 às 09:15h na sala
da Cooperação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes
necessários.”
ADV: JONATHAS FERREIRA BONFIM NETO (OAB 38120/CE) - Processo 0139588-16.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Luiz Gustavo Goes de Castro - Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 27/11/2019 às
10:25h na sala da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.
ADV: JONATHAS FERREIRA BONFIM NETO (OAB 38120/CE) - Processo 0139588-16.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Luiz Gustavo Goes de Castro - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 27/11/2019
às 10:25h na sala da Esperança, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 27/11/2019 às 10:25h na sala da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
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confecção dos expedientes necessários.”
ADV: EULIDIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 10863/CE), ADV: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO (OAB 20045/
CE) - Processo 0140661-72.2009.8.06.0001 - Procedimento Comum - Planos de Saúde - REQUERENTE: Walter Collyer Braga REQUERIDO: Unimed Fortaleza - Cooperativa de Trabalho Medico Ltda - Rh. Intime-se a parte autora, pessoalmente, e por seu
patrono, para, em 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito e cumprir a providência judicial, sob pena de extinção do processo
por abandono, na forma do art. 485, inciso III c/c § 1º do CPC. Expedientes Necessários.
ADV: HERCULES SARAIVA DO AMARAL (OAB 13643B/CE) - Processo 0141222-47.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Espécies de Contratos - REQUERENTE: João Willianey da Silva Santos - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 27/11/2019
às 11:00h na sala da Integração, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 27/11/2019 às 11:00h na sala da Integração, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: BRUNA MELO OLIVEIRA (OAB 32639/CE), ADV: BRUNO DE SOUZA ALMEIDA (OAB 24821/CE), ADV: JOSE DIEGO
MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 23834/CE), ADV: GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR (OAB 18259/CE),
ADV: GUSTAVO REBELO DE CAMPOS (OAB 35289/CE) - Processo 0141426-62.2017.8.06.0001 - Consignação em Pagamento
- Rescisão / Resolução - CONSGTE: Randra Construtora Ltda. - CONSIGNADO: Millenium Comércio de Gás Ltda. - Me. - Rh.
A meu viso, a controvérsia dos autos pode ser decidida com as provas já constantes no caderno processual, viabilizando o
julgamento da lide no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso I do CPC. Contudo, sabe-se que a conciliação
é a medida incentivada pela Corte Superior até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça, por defender que a composição
amigável da lide representa um catalisador da marcha processual, contribuindo para o descongestionamento das unidades
judiciárias ao mesmo tempo que fomenta a celeridade da Justiça. Isto posto, hei por bem intimar as partes para que no prazo
comum de cinco dias informem se há possibilidade de acordo ou interesse na produção específica de prova, sob a advertência
de julgamento antecipado da lide após o decurso de prazo. Expedientes necessários.
ADV: EDY BORGES AGUIAR (OAB 23494/CE) - Processo 0144005-12.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Francisco Neto de Azevedo - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 27/11/2019 às 11:00h
na sala da Esperança, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de
27/11/2019 às 11:00h na sala da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: NATAN BASTOS TEIXEIRA (OAB 33792/CE) - Processo 0144210-41.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Isabel Cristina de Sousa de Oliveira - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão
já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de
27/11/2019 às 10:15h na sala da Dignidade, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação
para a data de 27/11/2019 às 10:15h na sala da Dignidade, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD
respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: PAULO GERMANO LIRA MAGALHAES (OAB 7894/CE), ADV: EVERTON DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 20148/
CE), ADV: LUIZ HENRIQUE ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 18911/CE), ADV: PRISCILLA MASSINNI BARBOSA RIBEIRO (OAB
20370/CE) - Processo 0152579-34.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE:
LEO SIMÃO HOLANDA - REQUERIDO: JOSE GERARDO LIRA DE ANDRADE ME e outro - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão
já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de
27/11/2019 às 10:25h na sala da Cooperação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação
para a data de 27/11/2019 às 10:25h na sala da Cooperação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD
respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: JOSE FLAVIO MEIRELES DE FREITAS (OAB 10883/CE) - Processo 0153624-63.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Eduardo Jose Pereira Costa - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão
já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de
19/11/2019 às 14:00h na sala da Sabedoria, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação
para a data de 19/11/2019 às 14:00h na sala da Sabedoria, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD
respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0153812-56.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Antonio Mendes Pinto - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 07/11/2019 às 10:00h na
sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 07/11/2019 às
10:00h na sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.”
ADV: FRANCISCO FELIPE DE ALENCAR VIEIRA (OAB 39014/CE) - Processo 0154039-46.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Inadimplemento - REQUERENTE: Ebral - Empresa Brasileira de Lançamentos Ltda - Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da
decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data
de 07/11/2019 às 11:00h na sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação
para a data de 07/11/2019 às 11:00h na sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

308

para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS (OAB 370626/SP) - Processo 0154712-39.2019.8.06.0001 Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Hdi Seguros S.a - Rh. Considerando a informação trazida pela parte às
fls. retro, esclareço que o interessado deverá preencher Requerimento de Restituição de Despesas Processuais, conforme
orientação constante no endereço eletrônico: “https://www.tjce.jus.br/fermoju/restituicao-de-despesas-processuais”, imprimi-lo
e apresentá-lo ao Setor de Protocolo Geral do Tribunal de Justiça, acompanhado dos documentos comprobatóriosexigidos para
análise de solicitações de restituição de custas. Observe-se ainda à parte, que os valores recolhidos à Defensoria Pública ou ao
Ministério Público do Estado do Ceará, por meio de DAEs de custas processuais não são restituídos pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, cabendo requerimento específico à cada Órgão responsável. Intime(m)-se.
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0155804-52.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Iolanda Brauna da Silva - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 07/11/2019
às 16:00h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 07/11/2019 às 16:00h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: ANA SIBELY SILVA ARAUJO LIRA (OAB 40948/CE) - Processo 0156417-72.2019.8.06.0001 - Outros procedimentos de
jurisdição voluntária - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Antonio Almeida Lira Junior - Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da
decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data
de 19/11/2019 às 13:00h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação
para a data de 19/11/2019 às 13:00h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD
respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: MARIA TERESA DA FONSECA LIMA XAVIER (OAB 29110/CE) - Processo 0157143-46.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Liminar - REQUERENTE: João Paulo de Abreu - REQUERIDO: FAECE - FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO
CEARÁ - Rh. Sobre a contestação de fls. 176/198, manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 15 (quinze) dias (arts.
350 e 351, CPC). Expedientes Necessários.
ADV: JULIO NOGUEIRA MILITAO NETO (OAB 3144/CE) - Processo 0161445-21.2019.8.06.0001 - Tutela Cautelar
Antecedente - Medida Cautelar - REQUERENTE: J & Z Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda - Santa Maria Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda - Harmony Empreendimentos Imobiliários Ltda - Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO em parte a tutela pretendida, para determinar ao Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona desta Comarca, que faça
anotar o gravame de indisponibilidade dos imóveis identificados com as seguintes matrículas: 94.112 (fls.78/79) e 86.635 (fls.
76/77) e, da mesma forma, determinar ao Cartório de Registro de Imóveis da 6ª Zona desta Comarca, a indisponibilidade em
relação aos imóveis identificados com as seguintes matrículas: 69.633 (fls. 67/68), 69.634 (fls. 70/71) e 69.635 (fls. 73/74), até
ulterior deliberação deste juízo. Por fim, arbitro multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a hipótese de descumprimento
da presente decisão, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se.
ADV: MARIA LUCIMARA SARAIVA LEMOS (OAB 36683/CE) - Processo 0163303-87.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Francisca Gomes Figueiredo da Silva - Vistos hoje. Defiro o pedido
de justiça gratuita. RESERVO-ME para decidir sobre a requestada TUTELA PROVISÓRIA após apresentada a DEFESA PELO
ORA DEMANDADO ou APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA TANTO, caso não seja apresentada a respectiva defesa. À
Secretaria para, conforme orientação veiculada pelo ofício nº.428/2014/CEJUSC, enviar estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, para realização da audiência de CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO, nos
termos do art. 334, do NCPC. Cite-se a parte requerida, na forma e com as advertências dos artigos 334 e 335, NCPC, com
antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data da audiência, bem como intime-se a autora, na pessoa de seu advogado, para
comparecer à audiência. Expedientes necessários.
ADV: FELIPE MELO ABELLEIRA (OAB 13422/CE) - Processo 0164432-30.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Responsabilidade do Fornecedor - REQUERENTE: Francisco Assis Araujo - Rh Inicialmente a consideração do Ministério
Público. Expedientes necessários.
ADV: ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE FILHO (OAB 19596/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/
CE), ADV: RODRIGO SANTOS DA SILVA (OAB 10696/AM), ADV: JULIANA FERREIRA CORRÊA (OAB 7589/AM) - Processo
0171160-24.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Planos de Saúde - REQUERENTE: Antonio Luis Nobre Barreto e outro REQUERIDO: Federação das Unimeds da Amazônia - Fama e outro - Rh A meu viso, a controvérsia dos autos pode ser decidida
com as provas já constantes no caderno processual, viabilizando o julgamento da lide no estado em que se encontra, na forma
do artigo 355, inciso I do CPC. Contudo, sabe-se que a conciliação é a medida incentivada pela Corte Superior até mesmo
pelo Conselho Nacional de Justiça, por defender que a composição amigável da lide representa um catalisador da marcha
processual, contribuindo para o descongestionamento das unidades judiciárias ao mesmo tempo que fomenta a celeridade
da Justiça. Isto posto, hei por bem intimar as partes para que no prazo comum de cinco dias informem se há possibilidade de
acordo ou interesse na produção específica de prova, sob a advertência de julgamento antecipado da lide após o decurso de
prazo. Expedientes necessários.
ADV: CARLOS ANTONIO FERREIRA WANDERLEY (OAB 7028/CE), ADV: FABIO RIVELLI (OAB 30773A/CE), ADV: DANIEL
BATTIPAGLIA SGAI (OAB 214918/SP) - Processo 0172079-13.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Responsabilidade do
Fornecedor - REQUERENTE: Laerte Gonçalves Silva - REQUERIDO: Tam Linhas Aereas S.a. e outro - Rh A meu viso, a
controvérsia dos autos pode ser decidida com as provas já constantes no caderno processual, viabilizando o julgamento da
lide no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso I do CPC. Contudo, sabe-se que a conciliação é a medida
incentivada pela Corte Superior até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça, por defender que a composição amigável da
lide representa um catalisador da marcha processual, contribuindo para o descongestionamento das unidades judiciárias ao
mesmo tempo que fomenta a celeridade da Justiça. Isto posto, hei por bem intimar as partes para que no prazo comum de cinco
dias informem se há possibilidade de acordo ou interesse na produção específica de prova, sob a advertência de julgamento
antecipado da lide após o decurso de prazo. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO SOARES ROCHA NETO (OAB 21379/CE), ADV: IGOR MACEDO FACO (OAB 16470/CE) - Processo
0178082-52.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Ana Liduina Vieira Alves Maia REQUERIDO: Hap Vida Assistencia Medica Ltda - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria
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do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em
especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 19/11/2019 às 10:00h na sala da Tolerância,
no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 19/11/2019 às 10:00h na sala
da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes
necessários.”
ADV: JOAO THEOPHILO NETO (OAB 27430/CE) - Processo 0180187-31.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Busca e
Apreensão - REQUERENTE: Alda Maria Costa de Sousa - Rh. Renove-se o mandado de busca e apreensão do veículo marca
Citroen, tipo C3, ano de fabricação 2009 modelo.2010, chassi nº 935FCKFVYAB516617, cor PRATA, placa HWT 6969, Renavam
nº 00165856831, ficando desde já autorizado uso de força policial e ordem de arrombamento, se necessário, bem como uso das
prerrogativas do artigo 212,§2º do CPC. Cuide-se a parte autora de acompanhar a diligência. Expedientes necessários.
ADV: CARLOS EDEN MELO MOURAO (OAB 17014/CE), ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo
0183842-11.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Gicelda Saraiva
- REQUERIDO: Auto Viação São José Ltda - Rh. Ante a manifestação da parte autora e da parte ré, bem como, tratandose de matéria suficientemente instruída nos autos, anuncio o julgamento da ação, nos termos do art. 355, inc. I, do NCPC.
Encaminhem-se os autos para fila respectiva. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO APRIGIO DA SILVA (OAB 9073/CE), ADV: JUAN ORTEGA ROCHA DE ARAGAO (OAB 3453/CE) - Processo
0197520-98.2015.8.06.0001 - Embargos de Terceiro - Imissão - EMBARGANTE: Artemiza Matias Bastos - EMBARGADO: Sylvio
Rodrigues - Rh. Trata-se de ação de Embargos de Terceiro oriundo da 6ª Vara Cível, interposto por ARTEMIZA MATIAS BASTOS
em face de SYLVIO RODRIGUES, qualificados. Redistribuída a este Juízo aos 17/01/2018, por força da Portaria 849/2017, a
Embargante manifestou-se às fls. 159/160 dos autos, informando que a presente ação foi distribuída por dependência à ação
de Reintegração de Posse nº 0009512-50.2009.8.06.0001, em curso perante o Juízo da 27ª Vara Cível. Após consulta ao
sistema processual e-SAJ, constatou-se de fato, a existência da referida ação em trâmite perante a 27ª Vara Cível, envolvendo
as mesmas partes e objeto. Pelas informações aduzidas, entendo que tais ações não deveriam tramitar separadamente, ante
a cristalina existência de conexão entre elas, carecendo este Juízo, de competência para o processo e deslinde do presente
feito, dependente da ação de Reintegração de Posse cuja tramitação se dá perante o Juízo da 27a. Vara Cível. Consoante
o art. 55, caput do CPC, “Reputam-se conexas 2(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir.”
Ainda, o §3º do referido artigo, com o fito de impedir decisões conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica,
preceitua a regra para reunião de demandas para julgamento em conjunto, mesmo sem conexão entre elas. Sendo assim, diante
da distribuição prévia de ação conexa, e em atenção ao determinado pelo Art. 55, §1º e 3º do CPC, declino da competência
para processar e julgar o presente feito, determinando o encaminhamento ao setor competente para que proceda a devida
redistribuição do feito ao Juízo da 27ª Vara Civel desta Comarca, por dependência à ação nº 0009512-50.2009.8.06.0001.
Encaminhe-se ao Serviço de Distribuição deste Fórum, para os devidos fins. Exps. Necessários.
ADV: EMILIO FERNANDES DINIZ (OAB 12952/CE), ADV: CLARKE MOREIRA LEITAO (OAB 3873/CE) - Processo 054784529.2000.8.06.0001 - Ordinaria - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Elisebete Maria de Almeida Lopes REQUERIDO: Construtora Estrela Ltda - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum
Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para
o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 19/11/2019 às 11:00h na sala da Sabedoria, no Centro
Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 19/11/2019 às 11:00h na sala da Sabedoria,
no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: LUCIO GURGEL DO AMARAL MOTA (OAB 21362/CE), ADV: JOSE RIBAMAR AGUIAR JUNIOR (OAB 6303/CE) Processo 0599278-72.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Condomio
do Edificio Beira-mar Trade Center - REQUERIDO: Jose Ribamar Aguiar Junior - Rh. Trata-se de ação de Cobrança oriunda
da 12ª Vara Cível, proposta por Condomínio do Edificio Beira-mar Trade Center em face de Jose Ribamar Aguiar Junior, já
qualificados. Redistribuída a este Juízo aos 18/01/2018, por força da Portaria 849/2017, a parte foi intimada para manifestar
interesse no prosseguimento do feito, tendo a mesma se manifestado nos autos às fls. 223/224, informando que a presente
ação foi distribuída por dependência à ação conexa, em curso perante o Juízo da 27ª Vara Cível, envolvendo as mesmas partes
e objeto. Após consulta ao sistema processual e-SAJ, constatou-se de fato, a existência da Ação de Cobrança nº 051522816.2000.8.06.0001 em trâmite perante a 27ª Vara Cível, envolvendo as mesmas partes e objeto desta ação. Pelas informações
aduzidas, entendo que tais ações não deveriam tramitar separadamente, ante a cristalina existência de conexão entre elas,
carecendo este Juízo, de competência para o processo e deslinde do presente feito, dependente da ação de Cobrança cuja
tramitação se dá perante o Juízo da 27a. Vara Cível. Consoante o art. 55, caput do CPC, “Reputam-se conexas 2(duas) ou
mais ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir.” Ainda, o §3º do referido artigo, com o fito de impedir decisões
conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica, preceitua a regra para reunião de demandas para julgamento
em conjunto, mesmo sem conexão entre elas. Sendo assim, diante da distribuição prévia de ação conexa, e em atenção ao
determinado pelo Art. 55, §1º e 3º, todos do CPC, declino da competência para processar e julgar o presente feito, determinando
o encaminhamento ao setor competente para que proceda a devida redistribuição do feito, ao Juízo da 27ª Vara Civel desta
Comarca, por dependência à ação nº 0515228-16.2000.8.06.0001. Encaminhe-se ao Serviço de Distribuição deste Fórum, para
os devidos fins. Exps. Necessários.
ADV: RICARDO IBIAPINA LIMA (OAB 6920/CE), ADV: VITAL BRITO CAVALCANTE (OAB 6332/CE) - Processo 063171047.2000.8.06.0001 - Cominatoria - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Lopes Pinheiro - REQUERIDO:
Cleide Helena Marques Lousado - Rh. Intime-se a parte autora, pessoalmente, e por seu patrono, para, em 5 (cinco) dias, dar
prosseguimento no feito e cumprir a providência judicial, sob pena de extinção do processo por abandono, na forma do art. 485,
inciso III c/c § 1º do CPC. Expedientes Necessários.

EXPEDIENTES DA 24ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0411/2019
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ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: VINICIUS PINHEIRO MELO (OAB 24353/CE) - Processo 019050549.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: AREOLINO SABINO DE NEGREIROS REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Em casos como este, de cobrança de seguro DPVAT, bem se
sabe que a perícia, necessária à apuração do grau de invalidez sofrido pela parte Demandante, é fundamental para a resolução
da presente, até em observância ao entendimento, hoje, sumulado, do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula 474).
Determino, desse modo, a inclusão do presente em pauta de mutirão destinado à realização de perícias dessa natureza, para
cujo comparecimento deverá ser intimada a parte autora, pessoalmente (a teor, igualmente, do que vem decidindo o Colendo
STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se fazer
presente munida da documentação pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como
exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria,
nome de perito para realizar a mesma, observado o que estabelece a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão
Especial do TJCE, ficando a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento
dos honorários de referido expert. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu endereço atualizado,
e que, em caso negativo, presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada
ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, § único), bem como quea ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia - , será
interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando,
mais, indeferida qualquer postulação para que a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas em
regime de mutirão neste Fórum. Nada mais natural que as perícias sejam aqui realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu
esta Comarca. Logo, deve aceitar, por igual, que a perícia seja aqui realizada. Registro, também, que, em inexistindo acordo
ou faltando a parte injustificadamente à perícia, será o feito antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC.
INDEFIRO, de pronto, se requerido, o pedido de inversão do ônus da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto
da legislação consumerista. Determino à SEGURADORA que apresente, se inexistente nos autos, o processo administrativo.
Intimar, por fim, os representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ.
ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB 20795/CE) - Processo 0897338-08.2014.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Manoel Rodrigues de Souza - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado, para
no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls 216, informando se o requerente ainda
reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo, sob
pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza, 16 de novembro de 2018. Jose Maria dos Santos Sales Juiz em Respondência. Assinado
por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 24ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0413/2019
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE) - Processo 0101147-68.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Antonio Jose Nobre da Silva - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu
advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o
requerente ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual
do mesmo, sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE) - Processo 0104278-46.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Cleison Sousa Costa - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado, para no prazo de
15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o requerente ainda reside no
endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo, sob pena de
extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: VINICIUS PINHEIRO MELO (OAB 24353/CE) - Processo 0111323-38.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: Antonieta do Nascimento Ramos - Vistos. R. hoje, Este Juízo designou perícia para o dia 10/04/2019, em
decisão de fls. 111, houve o retorno incompleto da carta precatória de intimação para o promovente. Oficie-se à comarca de Boa
Viagem - CE para que devolva a carta precatória em sua integralidade, no prazo de 30 dias, a fim de se saber se a parte autora
foi ou não devidamente intimada para comparecer ao ato pericial. Exp. Nec. Publiquem. Cumpra-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE) - Processo 0113196-39.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Seguro - REQUERENTE: Adonias Furtado de Albuquerque - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado, para no
prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls 83, informando se o requerente ainda
reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo, sob
pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo 0122984-77.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos de Consumo - REQUERENTE: Evandro Pereira de Matos - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado,
para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o requerente
ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo,
sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405A/CE) - Processo 0124059-54.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Wagner Andrade Peixoto - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado,
para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls 88, informando se o requerente
ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo,
sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: JORGE ULISSES E SILVA FERREIRA LIMA (OAB 29690/CE) - Processo 0129212-68.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Diego de Albuquerque Nascimento - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu
advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o
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requerente ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual
do mesmo, sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0129692-51.2016.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Alison Leite Veras - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu
advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o
requerente ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual
do mesmo, sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0132538-70.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: David Cruz da Silva - R.H. A parte promovente não foi localizada para intimação da realização da perícia
designada nos autos, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 124. Diante disso, intime-se o advogado da parte autora para,
no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no regular andamento do processo, informando nos autos o endereço
correto e atual da parte autora, a fim de que se possa dar prosseguimento ao feito, sob pena de desistência da produção da proa
pericial, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, 373, I, e 487, I, todos do Código de Processo Civil. Exp. Nec. Publiquem.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0134321-05.2015.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Ronaldo Barbosa dos Reis - Vistos. Intime-se, então, a parte promovente, por
seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (réplica). Exp. Nec. Publiquem.
ADV: RONALDO FARIAS FEIJAO (OAB 24951/CE) - Processo 0136675-95.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Antonio Rodrigues Macedo - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado,
para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o requerente
ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo,
sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/
CE) - Processo 0144020-78.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Mariana Farias de Sena REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Em casos como este, de cobrança de seguro DPVAT, bem se
sabe que a perícia, necessária à apuração do grau de invalidez sofrido pela parte Demandante, é fundamental para a resolução
da presente, até em observância ao entendimento, hoje, sumulado, do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula 474).
Determino, desse modo, a inclusão do presente em pauta de mutirão destinado à realização de perícias dessa natureza, para
cujo comparecimento deverá ser intimada a parte autora, pessoalmente (a teor, igualmente, do que vem decidindo o Colendo
STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se fazer
presente munida da documentação pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como
exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria,
nome de perito para realizar a mesma, observado o que estabelece a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão
Especial do TJCE, ficando a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento
dos honorários de referido expert. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu endereço atualizado,
e que, em caso negativo, presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada
ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, § único), bem como quea ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia - , será
interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando,
mais, indeferida qualquer postulação para que a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas em
regime de mutirão neste Fórum. Nada mais natural que as perícias sejam aqui realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu
esta Comarca. Logo, deve aceitar, por igual, que a perícia seja aqui realizada. Registro, também, que, em inexistindo acordo
ou faltando a parte injustificadamente à perícia, será o feito antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC.
INDEFIRO, de pronto, se requerido, o pedido de inversão do ônus da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto
da legislação consumerista. Determino à SEGURADORA que apresente, se inexistente nos autos, o processo administrativo.
Intimar, por fim, os representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ.
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE) - Processo 0153749-65.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Francineuba Amora da Silva - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado,
para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o requerente
ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo,
sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0166944-25.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Francisco das Chagas Andrade Oliveira - REQUERIDO: Comprev
Seguros e Previdencia S/a. e outro - R. H. Tendo em vista a certidão retro, proceda a SEJUD V a juntada do malote digital ali
referido. Exp. Nec. Fortaleza/CE, 03 de julho de 2019. Adayde Monteiro Pimentel Juíza de Direito Assinado por Certificação
Digital
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0166944-25.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Francisco das Chagas Andrade Oliveira - R,H., Intime-se a parte
Autora através de seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de
fls xx, informando se o requerente ainda reside no endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o
endereço completo e atual do mesmo, sob pena de extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro
Pimentel
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0169575-34.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: Antonio Geronimo dos Santos Neto - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.
H. Recebo a emenda à inicial. Defiro a gratuidade judiciária. Determino a imediata substituição do pólo passivo, o qual figurará
como parte promovida a Seguradora Líder, gestora do consórcio DPVAT, devendo ser providenciada a alteração no cadastro de
partes do SAJPG, mediante a inclusão do código controlado para cadastro de partes nº. 10525895. Deixo de designar audiência
de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, § 4º, II do CPC, tendo em vista que as demandas desta natureza não
comportam autocomposição antes da realização de perícia médica. Cite-se a Seguradora Líder pelo portal eletrônico do e-SAJ
para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência da citação por meio eletrônico, na forma do art. 5º da
Lei nº. 11.419/2006, sob pena de ser considerado revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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parte requerente. Determino, outrossim, a intimação da requerida para, no mesmo lapso temporal, juntar aos autos a cópia do
processo administrativo relativo ao fato descrito na inicial. Considerando o art. 3º, § 1º, inciso XXIII da Resolução nº 047/2018 CPJ/CE, ouça-se o Representante do Ministério Público. Exp. Nec. Fortaleza (CE), 17 de dezembro de 2018. Adayde Monteiro
Pimentel Juíza de Direito Assinado por Certificação Digital
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0169575-34.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: Antonio Geronimo dos Santos Neto - R,H., Intime-se a parte Autora através de seu advogado, para no prazo
de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls xx, informando se o requerente ainda reside no
endereço informado nos autos e no caso de ter havido mudança, indicar o endereço completo e atual do mesmo, sob pena de
extinção. Exp.Nec. Fortaleza/CE, 26 de agosto de 2019. Adayde Monteiro Pimentel
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE)
- Processo 0216438-53.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Erivan Marques
Melo - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - R.H. Vistos etc. Verifico que a parte autora não deu causa ao não cumprimento da
diligência, consoante se depreende das fls. 117 e 120. Renove-se o expediente Nesse sentido, inclua-se o processo no próximo
mutirão de perícias médicas, para o regular prosseguimento do feito. Exp. Nec. Publiquem.

EXPEDIENTES DA 25ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0341/2019
ADV: CICERO ROBERTO DA SILVA (OAB 19847/CE) - Processo 0026129-56.2007.8.06.0001 - Procedimento Comum Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Mario Gomes Braga Filho - RH. Cite-se na forma postulada às fls. 300. Expedientes
necessários.
ADV: CAMILA CEOLIN LIMA (OAB 152308/MG) - Processo 0102508-18.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Miguel Pinheiro Neto - REQUERIDO: Localiza Rent A Car S.a. - Faculto as partes
declinarem as provas que pretendem produzir. No silêncio, o processo será julgado no estado em que se encontra.
ADV: FRANCISCO SOCRATES A. BARROSO (OAB 8940/CE), ADV: JORGE LUIZ VASCONCELOS RABELO (OAB 21115/
CE) - Processo 0114962-79.2009.8.06.0001 (apensado ao processo 0010434-57.2010.8.06.0001) - Consignação em Pagamento
- Antecipação de Tutela / Tutela Específica - AUTOR: Josina Maria Alves Pereira - RÉU: Ines Salgueiro Fidanza Vasconcelos
- Aos 12/03/2019, por volta de 14:00h, nesta Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, na sala de audiência da 25ª Vara Cível
(SEJUD VII), onde presente se encontrava o(a) Dr. Antonio Teixeira de Sousa, Juiz de Direito, compareceram a parte promovida
Ines Salgueiro Fidanza Vasconcelos, acompanhada do advogado Dr. Jorge Luiz Vasconcelos Rabelo, OAB-CE 2115. Presente
também as estudantes de Direito da Unichristus Lilian Barroso Linhares, Mat. 16.2.000744 e Helena Caroline Gaia Berrêdo,
Matricula 16.1.001275. Aberta a audiência, na forma da lei, verificou-se o não comparecimento da parte promovida na Ação de
Despejo e demandante na Consignação, como também deixou de comparecer o seu procurador. Disse o ilustre advogado da
parte autora do Despejo, Dr. Jorge Luis Vasconcelos Rabelo que tem conhecimento de que a sra. Josina Maria Alves Pereira
é falecida, todavia, não dispõe de certidão de óbito da mesma, até porque nunca foi acostada aos autos, requerendo que seja
julgado o processo no estágio em que se encontra, conforme peticionou às fls. 374/384. Pelo MM. Juiz foi dada por encerrada
a instrução ficando anunciado o julgamento dos processos no estágio em que se encontra. Nada mais a constar, encerra-se o
presente termo. Eu, Fca. Cleidinir Rego Magalhães Martins, Mat. 200946.1, digitei e conferi.
ADV: LORENNA VERAS BRITO (OAB 36233/CE) - Processo 0115377-13.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Francisco Mariano Neto - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão
já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de
23/09/2019 às 09:00h na sala da Superação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. O não comparecimento
injustificado do autor ou do réu 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 da União ou do
Estado. Decisão: “Conciliação Data: 23/09/2019 Hora 09:00 Local: Superação Situacão: Pendente”
ADV: GAUDENIO SANTIAGO DO CARMO (OAB 20944/CE), ADV: DANIELLE CAVALCANTE DE PINHO (OAB 33296/CE),
ADV: JEAN FREIRE BARRETO (OAB 33574/CE) - Processo 0128645-71.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão
do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Andrew Braga Rodrigues - REQUERIDO: Golden Park Empreendimentos
Imobiliários Ltda e outros - Com fundamento no art. 203, §4º, do CPC e no provimento nº 01/2019 da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado do Ceará, publicado no DJE de 10/01/2019, por ordem no MM. Juiz de Direito da 25ª Vara Cível de Fortaleza,
adoto a seguinte providência: Publique-se o despacho de fls. 363.
ADV: MARIO ITALO SOUSA BEZERRA DA SILVA (OAB 20544/CE) - Processo 0128854-40.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Roberio Pereira Marques - Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes
da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação
na data de 08/10/2019 às 10:20h na sala da Sabedoria, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. O não
comparecimento injustificado do autor ou do réu 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
da União ou do Estado. Decisão: “Conciliação Data: 08/10/2019 Hora 10:20 Local: Sabedoria Situacão: Agendada no CEJUSC”
ADV: CARLOS OTAVIO DE ARRUDA BEZERRA (OAB 5207/CE), ADV: FRANCISCO ERIONALDO CRUZ (OAB 15205/CE),
ADV: ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES (OAB 16755/CE) - Processo 0129438-10.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigações - REQUERENTE: Condominio Edifício Prelúdio - REQUERIDO: José Wagner Teixeira Imóveis e
Incorporações Ltda. - Intimação dos advogados da requerida, dos atos ordinatórios de fls. 310 e 314, Dr. CARLOS OTÁVIO
DE ARRUDA BEZERRA OAB/CE 5.207, Dr. ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES OAB/CE 16.755 e Dr. FRANCISCO
ERIONALDO CRUZ OAB/CE 15.205.
ADV: JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA (OAB 32626/CE) - Processo 0131356-15.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Responsabilidade do Fornecedor - REQUERENTE: Francisca Liduína Avelino Ribeiro - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de
23/09/2019 às 14:40h na sala da Harmônia, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. O não comparecimento
injustificado do autor ou do réu 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 da União ou do
Estado. Decisão: “Conciliação Data: 23/09/2019 Hora 14:40 Local: Harmônia Situacão: Pendente”
ADV: ALEIDE GONDIM SAMPAIO (OAB 2029/CE) - Processo 0136943-04.2008.8.06.0001 - Usucapião - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - REQUERENTE: Aleide Gondim Sampaio - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - No entanto, observando o
que estabelece o art. 256, §3º do Código de Processo Civil, determino que seja efetuada pesquisa junto aos Sistema INFOJUD,
com o fim de se localizar o endereço dos confinantes OSEAS LIMA DE QUEIROZ, CPF nº 072.778.733.00 e VERA LÚCIA
GOMES DE QUEIROZ, CPF nº 356.433.233-20. Realizada a pesquisa, citem-se os confinantes no endereço encontrado. Citemse os herdeiros de ANA MARIA DOS SANTOS e JOSÉ QUIRINO DOS SANTOS, qualificados às fls. 245/246. Cientifiquem-se
para que manifestem eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, encaminhando-se à cada ente cópia da
inicial e dos documentos que a instruíram.
ADV: RAUL AMARAL JUNIOR (OAB 13371A/CE) - Processo 0138382-98.2018.8.06.0001 - Imissão na Posse - Reivindicação
- REQUERENTE: Industria Cearense de Alimentação Inca Ltda- Inca - Intimação da autora para, no prazo de 05 (cinco) dias,
indicar o endereço para citação da parte demandada, devendo ser advertida de que, a não manifestação no prazo acima
indicado, importará na extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e validade, de que trata o art. 485, IV
do CPC.
ADV: ELIAS CARNEIRO DE SOUSA FILHO (OAB 5547/CE) - Processo 0138983-70.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Maria Aparecida Sampaio de Jesus Santos e outro - Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de
07/10/2019 às 09:40h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.
ADV: FRIDA GANDELSMAN AZOUBEL (OAB 21392/PE) - Processo 0140366-83.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 10/10/2019
às 10:15h na sala da Superação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 10/10/2019 às 10:15h na sala da Superação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para
a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (OAB 25189A/CE) - Processo 0141656-36.2019.8.06.0001 - Cobrança
de Cédula de Crédito Industrial - Pagamento - REQUERENTE: White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A - Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes
remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de
Conciliação na data de 23/09/2019 às 10:20h na sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. O
não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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 da União ou do Estado. Decisão: “Conciliação Data: 23/09/2019 Hora 10:20 Local: Justiça Situacão: Pendente”
ADV: GEORGIA MARILIA HONORATO PINTO COSTA (OAB 18018/CE) - Processo 0145269-98.2018.8.06.0001 Procedimento Comum - Convênio - REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - Intimação do autor para, no
prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a publicação do edital de citação de fls. 103, devendo ser advertido de que, a não
manifestação no prazo acima indicado, importará na extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e
validade, de que trata o art. 485, IV do CPC.
ADV: SILVANES PIRES DE SOUSA (OAB 10968/CE) - Processo 0145706-08.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Imissão - REQUERENTE: Ana Gelcia Feitosa Bezerra - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 23/09/2019 às 09:40h na sala da Harmônia,
no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.
ADV: DANIEL MARQUES FERNANDES (OAB 38308/CE), ADV: PEDRO DO NASCIMENTO LIMA FILHO (OAB 38368/CE)
- Processo 0146544-48.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Francisco
Jonas Silva Aguiar - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua,
cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento
das partes à Audiência de Conciliação na data de 19/09/2019 às 09:15h na sala da Confiança, no Centro Judiciário CEJUSC, no
Fórum Clóvis Beviláqua. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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 da União ou do Estado. Decisão: “Conciliação Data: 19/09/2019 Hora 09:15 Local: Confiança
Situacão: Pendente”
ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) - Processo 0147940-60.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Irene Francelino Gomes - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 23/09/2019 às
10:20h na sala da Superação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. O não comparecimento injustificado do
autor ou do réu 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 da União ou do Estado. Decisão:
“Conciliação Data: 23/09/2019 Hora 10:20 Local: Superação Situacão: Pendente”
ADV: FRANCISCO MIRANDA PINHEIRO NETO (OAB 18701/CE) - Processo 0154048-08.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Dissolução - REQUERENTE: Medpratice Serviços Empresariais Ltda - Daniel Adriano Pinto - Paulo Henrique Fontenele
Moreira - RH. Mantenho a decisão de fls. 66, portanto, remetam-se os autos ao CEJUSC. Exp. Necessários.
ADV: FRANCISCO MAILSON DE OLIVEIRA SILVA (OAB 26527/CE) - Processo 0163066-53.2019.8.06.0001 - Monitória Inadimplemento - REQUERENTE: Escola Profissional Padre João Piamarta - Diante do exposto, determinado que seja intimada
a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos art. 320 e 321 do CPC, para que emendem e complementem a
inicial, devendo comprovar a existência de elementos que demonstrem o compromisso da parte demandada ou proceder com a
adaptação para ação competente, sob pena de indeferimento. Expedientes Necessários.
ADV: FRANCISCO MAILSON DE OLIVEIRA SILVA (OAB 26527/CE) - Processo 0163101-13.2019.8.06.0001 - Monitória Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Inadimplemento - REQUERENTE: Escola Profissional Padre João Piamarta - Diante do exposto, determinado que seja intimada
a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes dos art. 320 e 321 do CPC, para que emendem e complementem a
inicial, devendo comprovar a existência de elementos que demonstrem o compromisso da parte demandada ou proceder com a
adaptação para ação competente, sob pena de indeferimento. Expedientes Necessários.
ADV: LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA (OAB 20623/CE), ADV: FRANCISCO WASHINGTON MENDES DA SILVA
(OAB 30819/CE), ADV: JOÃO PAULO DE SOUZA RIBEIRO (OAB 30562/CE), ADV: JOSE BONFIM DE ALMEIDA JUNIOR
(OAB 15545/CE) - Processo 0164635-94.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Responsabilidade Civil - REQUERENTE:
Marcos Alexandre Holanda Martins e outros - REQUERIDO: Joao Feijo de Lima Filho e outro - Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da
decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data
de 10/10/2019 às 09:15h na sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação
para a data de 10/10/2019 às 09:15h na sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva
para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP) - Processo 0166479-74.2019.8.06.0001 - Reintegração /
Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - REQUERENTE: Phoenix Tower Participações S.a. - Conforme disposição
expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria
Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, Cumpra-se a decisão de fls 91/93, expeça-se Mandado.
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP) - Processo 0438074-67.2010.8.06.0001 (apensado ao processo
0413873-11.2010.8.06.0001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Bv Financeia S.a. Credito, Financiamento e Investimento - Conforme a Resolução nº 6/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
publicada em 10/08/2017, sabe-se que as ações de busca e apreensão em alienação fiduciária devem ser distribuídos para
Vara especializada, ficando, dessa forma, prejudicada a apreciação da presente ação. Ante o exposto, declino da competência,
determinando que os autos sejam encaminhados ao Serviço de Distribuição para os devidos fins. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 25ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO TEIXEIRA DE SOUSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0342/2019
ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo 0168282-92.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: Jose Edmar de Melo - Por esta razão, há de se admitir que faltam os requisitos
indispensáveis ao deferimento desta postulação de tutela de urgência, pelo que a INDEFIRO. Remetam-se os autos para o
CEJUSC

EXPEDIENTES DA 26ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO FERREIRA FACUNDO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0363/2019
ADV: HENRIQUE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA (OAB 20377/CE) - Processo 0053566-96.2012.8.06.0001 Procedimento Comum - Obrigações - REQUERENTE: CILFARNEY ARAÚJO DE SOUZA e outro - Vistos hoje. Intime-se a parte
autora, pessoalmente, para, em 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito e cumprir a providência judicial, sob pena de
extinção do processo por abandono, na forma do art. 485, inciso III c/c § 1º do CPC. Exp. Nec.
ADV: RAFAEL DIOGO DIOGENES LEMOS (OAB 18601/CE), ADV: TALES FREIRE LUCENA (OAB 26645/CE), ADV:
ROBSON BEZERRIL CAVALCANTE (OAB 24834/CE), ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 24217/CE), ADV: DAVID
SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0111675-93.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE:
Vanja Maria Maciel de Brito Barros - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A e outro - Vistos hoje. Na forma determinada pelo artigo
437, 1o. Do CPC, fale a parte autora acerca dos documentos de fls. 453/458 do autos em 15 dias. Ainda, entendo que a matéria
sob debate encontra-se abrangida pela hipótese legal constante do artigo 355, I do CPC, razão pela qual anuncio o julgamento
do feito, devendo os autos retornarem conclusos após o decurso do prazo recursal, concomitantemente ao prazo acima referido.
Intime(m)-se. Publique-se.
ADV: JOSÉ EUCLIDES PIMENTEL GOMES FILHO (OAB 18369/CE) - Processo 0140520-38.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigações - EXEQUENTE: Regia de Oliveira Clemente - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 10/10/2019 às 10:25h
na sala da Cooperação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de
10/10/2019 às 10:25h na sala da Cooperação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: VANESSA MAGALHÃES SILVEIRA (OAB 33163/CE) - Processo 0154361-66.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Despesas Condominiais - REQUERENTE: Condomínio Imperial Park - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 17/02/2020 às 15:00h na sala
da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes
necessários.
ADV: MARLY ANNE OJAIME CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (OAB 12/CE), ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/
CE) - Processo 0158916-63.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigações - REQUERENTE: Maria de Fátima de Lyra
- REQUERIDO: CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 14/10/2019 às 09:15h na
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sala da Transformação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de
14/10/2019 às 09:15h na sala da Transformação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para
a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: JOSE FLAVIO MEIRELES DE FREITAS (OAB 10883/CE), ADV: MARIANA CHAVES CARVALHO (OAB 20283/CE) Processo 0162385-30.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE:
Joao Paulo Correia Anjos - Vistos hoje. Fale a parte autora acerca da contestação de fls. 423/426, em até 15 dias. Decorrido o
prazo, nova conclusão. Intime(m)-se.
ADV: HANNA MELO ARAUJO (OAB 36122/CE) - Processo 0164624-60.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Camilla Angelo Rebouças - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 22/01/2020 às 14:30h na sala
da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes
necessários.
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0180248-86.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Paulo Henrique Cavalcante Aguiar - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 15/10/2019 às
15:20h na sala da Compreensão, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 15/10/2019 às 15:20h na sala da Compreensão, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva
para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: IGOR MACEDO FACO (OAB 16470/CE) - Processo 0185194-72.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Marina Moura de Sales - REQUERIDO: Hapvida Assistência Médica Ltda - Vistos
hoje. Analisados os autos, tem,-se que, às fls. 240 foi proferida decisão determinando a intimação das partes para eventual
manifestação acerca de provas a serem ainda produzidas, tendo a parte ré requerido, conforme petição de fls. 245/246, a
expedição de ofício à ANS para fins de consulta acerca da correção de sua conduta no caso concreto, diante das normas
reguladoras respectivas, bem como a parte autora, às fls. 247/254, requerido a conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos, diante da lesão irreversível verificada no olho da autora, pugnando pela condenação da parte acionada ao pagamento
das quantias de R$ 29.940,00, correspondente a 30 salários mínimos,a titulo de reparação por danos morais e de R$ 19.960,00,
a título de reparação por danos materiais, sem prejuízo de astreintes, no valor de R$ 10.000,00, juntando ao pedido documentos
de fls. 255/256, este último, na forma de laudo médico oftalmológico. Decido. Considerando o pedido formulado pela parte
autora, suso mencionado, determino a intimação da parte ré, para sua manifestação, em até 15 dias, em obediência ao disposto
pelo artigo 437, 1o., do CPC, devendo, empós, os autos retornarem conclusos para proferimento de decisão saneadora.
Intimem-se. Publique-se.
ADV: MARIANA VIERA LIMA ARAUJO (OAB 15909/CE), ADV: CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA (OAB 14751/CE),
ADV: ANA MABEL BARBOSA MOREIRA CHAVES (OAB 13727/CE), ADV: FABIO JOSE DE OLIVEIRA OZORIO (OAB 8714/CE),
ADV: FERNANDA ROCHELLE SILVEIRA SILVA DA COSTA (OAB 19220/CE), ADV: GAUDENIO SANTIAGO DO CARMO (OAB
20944/CE) - Processo 0915848-69.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão / Resolução - REQUERENTE: Renata
Ingrid Carneiro Andrade - Vistos hoje. A fase postulatória encontra-se superada e, ao que parece, o processo admite julgamento
no estado em que se encontra (art. 355, CPC). Entretanto, de forma a evitar eventuais alegações futuras de cerceamento de
defesa, determino a intimação dos demandantes para, em até 15 dias, informarem se desejam produzir prova em audiência ou
outra de natureza distinta, especificando o tipo de prova e sua consequente finalidade. Intime(m)-se.

EXPEDIENTES DA 27ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 27ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0285/2019
ADV: CARLOS RODRIGO MOTA DA COSTA (OAB 14751/CE) - Processo 0007991-75.2006.8.06.0001 - Despejo por falta
de pagamento - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Estanislau Vidal de Paula - Feito em fase de cumprimento de sentença.
Observa-se que este juízo já diligenciou junto aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens do
executado, como se vê às fls.120/121, 132 e 133, sem que se tenha obtido êxito. Indefiro o pedido de fl. 137 por se tratar de
documento que goza de sigilo. Ademais, incumbe ao exequente apontar bens do devedor. Assim o sendo, considerando que o
feito já se encontra aguardando a localização de bens do executado há mais de 07 (sete) anos (fls.102/104), determino a baixa e
arquivamento dos autos, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte, caso apresente fatos novos. Intime(m)se.

EXPEDIENTES DA 28ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 28ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA DE FATIMA BEZERRA FACUNDO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0218/2019
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE), ADV: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE (OAB 20397/PE) - Processo
0151509-74.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Zurich Minas Brasil Seguros Sa - R.h. Designo
o dia 27.09.2019 às 15h 15min para fins de realização de perícia judicial,na Sala de Perícias, bloco 2, piso térreo, próximo à
Central de Atendimento Judicial, localizada no Fórum Clóvis Beviláqua, na rua Desembargador Floriano Benevides, nº 220,
Bairro Edson Queiroz, nesta capital. Intimem-se todos e cumpra-se com urgência. Expedientes necessários.
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JUÍZO DE DIREITO DA 28ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA DE FATIMA BEZERRA FACUNDO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0219/2019
ADV: RICARDO BARBOSA SILVA (OAB 20030/CE) - Processo 0144099-57.2019.8.06.0001 - Tutela Cautelar Antecedente
- Alienação Fiduciária - AUTOR: Marco Aurélio Rebouças de Oliveira - Diante do exposto, verifico preenchidos os requisitos
legais, e para efeito de se evitar no presente momento processual possíveis prejuízos não só em desfavor da parte autora, mas
a terceiros de boa fé que porventura venham a adquirir o imóvel em questão, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada EM
CARÁTER ANTECEDENTE, nos termos dos artigos 300 e 305 do CPC, requestada, initio litis e inaudita altera pars, intimandose de forma imediata a parte suplicada, por meio de seu representante local, com a finalidade de suspender o procedimento
de consolidação da propriedade da unidade habitacional nº 702 do Edifício Paulino Rocha na Av. Pintor Antônio Bandeira, nº
1751, matrícula nº 11733 do cartório de registro de imóveis da 5ª Zona da Comarca de Fortaleza-Ce, assim como, determino
a expedição de mandado ao referido cartório com o fito de que seja informado da decisão de suspensão do procedimento de
consolidação da propriedade e proceda com as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, até ulterior deliberação deste
juízo. Intime-se a requerida acerca da presente decisão e cite-a pelo mesmo ato, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contestar o
pedido e indicar as provas que pretende produzir, com as advertências de estilo (art. 306 e 307 do CPC). A autora deverá, após
efetivada a tutela cautelar, apresentar o pedido principal da presente ação, no prazo de 30(trinta) dias, nos moldes e sob pena
insculpidas nos artigos 308 e seguintes do CPC, assim como, ciente de sua responsabilização civil e processual , nos termo
dispostos no artigo 302 do CPC. Defiro o pedido de gratuidade judiciária, contudo advirto ao promovente que tal benefício não
abrange as multas processuais, consoante preceituado no § 4º. do art. 98 do CPC. Expedientes necessários e urgentes.

JUÍZO DE DIREITO DA 28ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA DE FATIMA BEZERRA FACUNDO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0220/2019
ADV: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO (OAB 33668/PE), ADV: PEDRO JACKSON MELO COLARES (OAB 13972/
CE), ADV: EMELLIN LAYANA SANTOS DE OLIVEIRA (OAB 21625/CE) - Processo 0011046-92.2010.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Adriano Carneiro de Almeida - REQUERIDO: Ambev Companhia de Bebidas das
Americas - R.h. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários acostados às fls. 252/254, bem
como para querendo apresentar quesitos e indicar assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários.
ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP) - Processo 0111025-46.2018.8.06.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário
- REQUERENTE: Banco do Brasil S/A - R.H Renove-se os mandados de Citação, observando-se os endereços indicados às fl.
59/60, antes, porém, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento das custas referentes às
diligências de Oficial de Justiça. Expedientes necessários
ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/RJ), ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) - Processo
0117323-20.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Vera Lucia de Sousa
Silva - R. h. A discussão trazida aos autos pelas partes, admite transação, desta feita, hei por bem, nos termos dos §§ 2º e 3º
do art. 3º do CPC, instar às partes a uma composição da lide, assinalando-lhes o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação
de proposta ou o termo de transação para a devida homologação judicial. Se porventura não houver interesse em transacionar
amigavelmente, devem as partes, em igual prazo, especificarem as provas que pretendam produzir, motivando-as, sob pena
de serem indeferidas nos termos do § único do art. 370, CPC, caso não entendam se tratar de julgamento antecipado da lide.
Transposto o lapso temporal, com manifestação, venham-me conclusos os autos para apreciação dos ulteriores atos processuais
para fins do disposto no art. 357 do mesmo diploma processual civil. De logo, advirto aos litigantes que no caso do prazo acima
concedido transcorrer in albis, a lide em tela será julgada no estado em que se encontra, em consonância com o preceituado no
art. 355, I, CPC. Expedientes necessários.
ADV: WALTER LAGE NETO (OAB 24807/CE), ADV: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO (OAB 27186/CE) Processo 0148303-81.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Fabio Xavier Silva - R. h. A discussão
trazida aos autos pelas partes, admite transação, desta feita, hei por bem, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º do CPC, instar
às partes a uma composição da lide, assinalando-lhes o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de proposta ou o termo de
transação para a devida homologação judicial. Se porventura não houver interesse em transacionar amigavelmente, devem
as partes, em igual prazo, especificarem as provas que pretendam produzir, motivando-as, sob pena de serem indeferidas
nos termos do § único do art. 370, CPC, caso não entendam se tratar de julgamento antecipado da lide. Transposto o lapso
temporal, com manifestação, venham-me conclusos os autos para apreciação dos ulteriores atos processuais para fins do
disposto no art. 357 do mesmo diploma processual civil. De logo, advirto aos litigantes que no caso do prazo acima concedido
transcorrer in albis, a lide em tela será julgada no estado em que se encontra, em consonância com o preceituado no art. 355,
I, CPC. Expedientes necessários.
ADV: IGOR MACEDO FACO (OAB 16470/CE), ADV: FELIPE SOUZA FREITAS (OAB 34074/CE) - Processo 015045976.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Deysiane Galvão Correa
e outro - REQUERIDO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e outro - R.h. Designo o dia 27.09.2019 às 16h 15min para fins
de realização de perícia judicial,na Sala de Perícias, bloco 2, piso térreo, próximo à Central de Atendimento Judicial, localizada
no Fórum Clóvis Beviláqua, na rua Desembargador Floriano Benevides, nº 220, Bairro Edson Queiroz, nesta capital. Determino
ainda a intimação dos promovidos para apresentarem nos autos no prazo de 05 (cinco) dias o comprovante de pagamento dos
honorários periciais de acordo com o petitório de fls. 250. Expedientes necessários.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: CAMILA FIGUEIREDO OLIVEIRA GONÇALVES (OAB 27833/CE)
- Processo 0151456-59.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Z.B.B.C. REQUERIDO: Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Medica Ltda - R. h. Defiro a habilitação dos herdeiros às fls. 219/220. A
discussão trazida aos autos admite transação, desta feita, hei por bem, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º do CPC, mais uma
vez instar às partes a uma composição da lide, assinalando-lhes o prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de proposta ou o
termo de transação para a devida homologação judicial. Se porventura não houver interesse em transacionar amigavelmente,
devem os litigantes, em igual prazo, especificarem as provas que pretendam produzir, MOTIVANDO-AS, sob pena de serem
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indeferidas nos termos do § único do art. 370, CPC, caso não entendam se tratar de julgamento antecipado da lide. Transposto
o lapso temporal, com manifestação, venham-me conclusos os autos para apreciação dos ulteriores atos processuais para fins
do disposto no art. 357 do mesmo diploma processual civil. DE LOGO, ADVIRTO aos litigantes que se o prazo acima concedido
transcorrer in albis, a lide em tela será julgada no estado em que se encontra, em consonância com o preceituado no art. 355,
I, CPC.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0176971-96.2017.8.06.0001 - Monitória - Mútuo REQUERENTE: Banco do Brasil S.a - R.H Tendo em vista a Certidão do Oficial de Justiça de fls. 118, 119 e 124, intime-se
o requerente para no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço atualizado dos promovidos ou requerer o que melhor lhe
aprouver. Expedientes necessários.
ADV: THIAGO MAIA NUNES (OAB 17465/CE), ADV: MARCOS DA SILVA BRUNO (OAB 14379/CE), ADV: CARLOS LEVI
COSTA PESSOA (OAB 17489/CE) - Processo 0180716-84.2017.8.06.0001 - Despejo - Locação de Imóvel - REQUERENTE:
Roger Gondim Acioly - REQUERIDO: Sérgio Santos Sampaio - R.h. Tendo por finalidade a busca de uma solução consensual e
considerando que o ato conciliatório é devidamente acessível, determino a intimação das partes para comparecerem à audiência
conciliatória, que se realizará nesta Unidade Judiciária, na data de 29.10.2019 às 10:00horas. Intimem-se para comparecer a
referida audiência as partes e os advogados. Expedientes necessários.
ADV: DANIEL GOMES DE MIRANDA (OAB 17661/CE) - Processo 0481704-76.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum Prestação de Serviços - REQUERENTE: Fabner Utida Ferreira Publicidade - Propter - R. h. É de bom alvitre esclarecer que
antes da realização da citação editalícia da parte requerida, é prudente que o demandante deva proceder com as diligências
hábeis, para efeito da coleta de dados atualizados para tal fim, por ser aquela medida extraordinária e somente permitida após
esgotadas todas as vias para a localização do citando. Todavia, em razão da autora já ter informado não ter conhecimento do
paradeiro do requerido, e os endereços encontrados nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, já fora realizadas tentativas de
citação tendo restado infrutíferas. Tenho por configurados os requisitos do art. 256, II e § 3.º, CPC, e portanto, determino a
citação do demandado, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se a parte requerente quanto ao preceituado no
parágrafo único do art. 257 do mesmo diploma acima mencionado. Expedientes necessários.
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0906655-30.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente
de Trânsito - REQUERENTE: Vega S/A Transporte Urbano - De ordem da MM. Juíza de Direito e em conformidade expressa no
Provimento nº 01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça. Intime-se o requerente para se manifestar acerca do retorno
do AR de fls. 56. Expedientes necessários.

EXPEDIENTES DA 29ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 29ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO FERREIRA FACUNDO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0320/2019
ADV: ESPEDITO AFONSO JUNIOR (OAB 9851/CE), ADV: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE CASTRO (OAB 14663/CE)
- Processo 0031535-58.2007.8.06.0001 - Cobrança - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Jose Maria de Melo
- REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 118142 da parte promovida, no prazo de 05(cinco) dias. Expedientes Necessários.
ADV: LUIZ ITAMAR PESSOA (OAB 3215/CE), ADV: MARCIO VANDER BARROS DE OLIVEIRA (OAB 23940/CE), ADV:
LILIAN PAIVA CIDRAO (OAB 13115/CE) - Processo 0083152-86.2009.8.06.0001 - Procedimento Comum - Perdas e Danos REQUERENTE: Raimundo Nonato Almeida de Queiroz e outro - REQUERIDO: Integral Agroindustrial Ltda - Pedi os autos.
Considerando que a data da audiência designada às fls. 147 coincide com o período destinado a XIV Semana Nacional da
Conciliação de 04 a 08 de novembro de 2019, conforme Oficio Circular nº 25/2019 NUPEMEC/TJCE, chamo o feito à ordem para
remarcar referido ato audiencial para a data mais próxima desimpedida, dia 12 de novembro de 2019 às 10:30 horas para ouvida
das partes e testemunhas se arroladas no prazo legal. Confeccione-se os expedientes necessários. Intimem-se.
ADV: LARISSA ALENCAR DE ANDRADE MARTINZ (OAB 20707/CE) - Processo 0186075-49.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Município de Aquiraz - Ante o exposto, DECLINO DA
COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Setor de Distribuição a fim
de que sejam redistribuídos para um das Varas Cíveis Especializadas em Execuções de Título Extrajudicial (GRUPO III) e
demais incidentes correlatos a quem couber por distribuição automática. Em caso de discordância desta decisão suscite o douto
magistrado a exceção de incompetência, como de lei. Cumpra-se independente de intimação.
ADV: EMMANUEL BEZERRA BORGES DOS SANTOS (OAB 7188/CE), ADV: JANUARIO SOUZA NETO (OAB 5549/CE) Processo 0303927-56.2000.8.06.0001 (apensado ao processo 0154717-95.2018.8.06.0001) - Procedimento Comum - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Centro Assistencial Teodorico Barroso - REQUERIDO: Uniao Espirita Cearense - Ued
- Cls. No caso pautado fora apresentado a proposta de honorários do Perito Judicial, sem impugnação quanto ao valor pedido,
devendo, por conseguinte a parte ré arcar com seu ônus na íntegra e, por que requestou as provas efetivas para o deslinde
da causa, depositando de logo a parte promovida, o correspondente a 50%(cinquenta por cento) do valor indicado, como
adiantamento dos honorários do expert, no prazo de 10(dez) em conta vinculada ao juízo, ficando advertida que a ausência
do respectivo depósito implicará na proibição à parte inadimplente de indicar assistente técnico e de formular quesitos. Depois
de comprovado o depósito, intime-se o (a) perito (a) para indicação de data e local hábil para realização do exame pericial na
autora e, levantamento da sobredita antecipação seguindo-se da efetivação da diligência ordenada, dando-se ciência a todos os
litigantes, causídicos e demais interessados. Exp. Necessários. Cumpra-se.
ADV: GABRIELA NASCIMENTO LIMA (OAB 13105/CE), ADV: ALEXANDRE FRANCA MAGALHAES (OAB 13817/CE) Processo 0480856-55.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Carlos Iran Pinheiro
- REQUERIDO: Jose Alancardene Rabelo - Compulsando os autos, verifico que o processo encontra-se parado desde dezembro
de 2013, conforme termo de audiência de fls. 53, ocasião em que as partes informaram a possibilidade de negociação.
Entretanto, já se passaram mais de 06(seis) anos e as partes nada informaram nos autos acerca de possível transação. Assim
sendo, determino a intimação das partes contendoras para manifestarem se houve acordo entre as partes, ocasião em que
devem juntar peça comum para fins de homologação, ou ainda se a parte autora ainda tem interesse no prosseguimento do
feito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se pessoal o autor para
dizer se ainda tem interesse na demanda, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção, por desídia autoral, nos termos do
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artigo 485, inciso III e § 1º do NCPC. Expedientes Necessários.
ADV: JOSE CLEMENTINO E SILVA NETO (OAB 32196/CE), ADV: CAROLINE CAPIBARIBE CAVALCANTI (OAB 29632/
CE), ADV: LUCIO ANTONIO CRAVEIRO HOLANDA (OAB 27065/CE), ADV: DANIEL COLARES LIMA (OAB 33141/CE) Processo 0906455-91.2012.8.06.0001/02 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - REQUERENTE: Giovanni Vinci
- REQUERIDO: Felipe Perreault de Laforet - Tendo em vista a juntada de procuração às fls. 27, proceda-se com o cadastro do
novo patrono da parte, no sistema esajpg. Empós, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o laudo de avaliação de
fls. 25, no prazo de 15(quinze) dias. Expedientes Necessários.

EXPEDIENTES DA 30ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 30ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MIRIAN PORTO MOTA RANDAL POMPEU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0491/2019
ADV: LUIZ MARCIO GREYCK MARTINS (OAB 24165/CE), ADV: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA (OAB 13899/CE), ADV:
SAMUEL MARQUES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE (OAB 20873/CE) - Processo 0026563-74.2009.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Dagmauro Cleyton Leitao Goncalves - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Cia de Seguros TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar
improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do
mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5
(cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO AMARAL DE SOUZA JUNIOR (OAB 19793/CE), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO
JUNIOR (OAB 16045/CE) - Processo 0052597-81.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: GILBERTO
BAZILIO DA SILVA - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o
promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é
incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: THIAGO BONAVIDES BORGES DA CUNHA BITAR (OAB 19880/CE), ADV: PAULO RICARDO MARINHO TIMBO (OAB
15285/CE), ADV: ADRIANA CRISTINA BORGES (OAB 114460/SP), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO
JUNIOR (OAB 16045/CE) - Processo 0079245-40.2008.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- REQUERENTE: Francisco de Assis Vieira e outro - REQUERIDO: Maritima Seguros - ISTO POSTO, considerando que o
promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é
incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB
14752/CE) - Processo 0102111-56.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonia Lucineide da
Silva - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou
de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte
autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção
legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica
suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição
e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/
CE) - Processo 0102404-60.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: George Bruno
Silva Nery - ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais
acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo
o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas
processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização
pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se
e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB
34613/CE) - Processo 0102536-20.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Daniel de
Sousa Melo - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a - ISTO POSTO, considerando a legislação
específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido
formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274,
parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo
Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até
cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE), ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE), ADV:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

319

ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo 0103197-96.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente
de Trânsito - REQUERENTE: Jean Galvao da Silva - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros - ISTO POSTO,
considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus
da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/
CE) - Processo 0103446-47.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida
e Previdência S.a. - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o
que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do
art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO WAGNER BARBOSA DE ALENCAR FILHO (OAB 29811/CE), ADV: ABELMAR RIBEIRO DA CUNHA NETO
(OAB 30204/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: FABIO LIMA SOMBRA (OAB 27447/CE)
- Processo 0103628-67.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: João Victor de Oliveira
Lima - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. - ISTO POSTO, considerando que
o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é
incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE)
- Processo 0103896-58.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Rafael Jalys Lopes
de Araujo - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem
julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487,
I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO GERLENE ARAGAO ARAUJO (OAB 19740/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
(OAB 16983/PE) - Processo 0104282-20.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonia Lidia
Cassiano Castelo - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros - ISTO POSTO, considerando que o promovente
deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da
parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da
isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança
fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB
37246A/CE), ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 27112/PE), ADV: FRANCISCO GERLENE ARAGAO ARAUJO
(OAB 19740/CE) - Processo 0104290-94.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Cleison Marques
de Morais - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS
(OAB 34613/CE) - Processo 0104464-06.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Joao Victor Martis
Matos - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S/A - ISTO POSTO, considerando a legislação específica
indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela
parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único,
e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal.
Condeno a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa. Todavia, suspendo dita condenação por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §
3º, CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos.
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE) Processo 0104684-04.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Iranilda de Jesus Chaves
Mendonça - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
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as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE) Processo 0104785-41.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Kelson Renan Lima de
Oliveira - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Cia de Seguros - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender
ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) Processo 0106214-77.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Antonio Erisvaldo
Pereira da Silva - REQUERIDO: Marítima Seguros S/A e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) Processo 0106222-20.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERIDO: Marítima Seguros S.a
e outro - ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais
acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o
mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Condeno a parte autora no pagamento das custas e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo dita condenação
por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/
PE) - Processo 0108038-37.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Janaina de Sousa
Santos - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Cia de Seguros - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE) Processo 0108981-25.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Rhian Ferro de Araujo
- REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB
16983/PE) - Processo 0110346-80.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Harlen
Nascimento Menezes - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. - ISTO POSTO,
considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus
da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 27112/PE),
ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE) - Processo 0110428-77.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Antônio Sidelanio da Silva - REQUERIDO: Mapfre Seguros Gerais S.a e outro - ISTO
POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no
ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES (OAB 21725/CE) - Processo
0110441-13.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: José Arthur Gonçalves Barbosa - REQUERIDO:
Bradesco Auto/re Companhia de Seguros e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem
julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487,
I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as
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formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO
JUNIOR (OAB 16045/CE) - Processo 0112644-79.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: FABRIZIO NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35011/CE),
ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35010/CE) - Processo 0113345-69.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Seguro - REQUERENTE: Júlio Cesar Albuquerque de Souza Pinheiro - REQUERIDO: Maritima Seguros S.a - ISTO POSTO,
considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo
improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal.
Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa
pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado,
dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: MARIANA ARAUJO MENDES (OAB 23535/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/
PE) - Processo 0113359-87.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Carlos Goiabeira de
Lima - REQUERIDO: Bradesco Seguros S/A e outro - ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos,
bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que
faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do
Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do
CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB
14752/CE) - Processo 0114425-68.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Izaura Fernandes da
Silva - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou
de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte
autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção
legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica
suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição
e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE
RUEDA (OAB 16983/PE) - Processo 0114588-82.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE:
Francisco das Chagas Martins da Silva - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar
improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do
mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5
(cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABRIZIO NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35011/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB
16983/PE), ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35010/CE) - Processo 0114758-20.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Bruno Salomão de Souza - REQUERIDO: Sompo Seguros S.a. - ISTO POSTO, considerando
que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é
incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: JOSE ETNATAN PEREIRA FILHO (OAB 27758/CE)
- Processo 0118271-93.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Carlos Lopes Alves REQUERIDO: Bradesco Seguros S.a - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373,
I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente
o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo
0118608-82.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Roberto Costa Alves - ISTO
POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima
declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se.
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Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: SANDRO PAIVA PIMENTEL (OAB 34006/CE) - Processo
0121458-12.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Daniel de Castro Silva - ISTO POSTO,
considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo
improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal.
Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa
pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado,
dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB
20795/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE) - Processo 0124420-13.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Daniel Ximenes Abreu - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - ISTO POSTO,
considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus
da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: ANTONIO KAIRO RODRIGUES SILVA (OAB 24805/
CE) - Processo 0124542-21.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERIDO: Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I,
do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente
o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) Processo 0125714-66.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Rene da Silva de
Oliveira - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem
julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487,
I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/
CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB 20795/CE) - Processo 0125943-26.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Rayane Alves da Silva - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
- ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, §
3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE) - Processo
0126743-83.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Rodrigo Sales da Silva - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender
ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) Processo 0127854-05.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERIDO: Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373,
I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente
o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE),
ADV: JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA (OAB 21292/CE) - Processo 0128727-10.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Valdomiro Mendes - REQUERIDO: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - ISTO POSTO, não há outra
alternativa senão extinguir o presente feito, sem resolução do mérito, tendo em vista a existência da figura da coisa julgada,
prevista no art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil. É o que ora faço, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, com base no art. 485, inciso V, do mesmo Diploma Legal. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registrese. Intime-se. Cumpridas as formalidades legais e, após as baixas necessárias no Sistema, arquivem-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES (OAB 21725/CE) - Processo
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0131170-60.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Fernando Gonçalves Vieira - REQUERIDO:
Bradesco Saúde Auto/re Companhia de Seguros - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem
julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487,
I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB 20795/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/
CE) - Processo 0131305-43.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jose Gecimar de Araujo ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima
declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE), ADV: THIAGO SABOYA PIRES DE CASTRO (OAB 24156/CE), ADV:
MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo
0132531-83.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Jardel Anderson Carneiro de Sena
- ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima
declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Condeno a parte autora no pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo dita condenação por ser a
mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em
julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo
0132730-37.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
- ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, §
3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EUGENIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB 6809/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB
23814/CE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB
18125A/PB) - Processo 0133239-36.2015.8.06.0001 - Procedimento Sumário - Contratos de Consumo - REQUERENTE:
ANTONIO ROMULO LIMA BEZERRA e outros - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem
julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487,
I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR
(OAB 16045/CE) - Processo 0145740-22.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Marcio
Pereira Batista - REQUERIDO: Maritima Seguros S.a e outro - ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada
nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte
autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373,
I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do
art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB
14260/CE) - Processo 0146029-52.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Genilson
Agostinho Feijao - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE), ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE) - Processo
0148295-12.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Paulo Eduardo Castro Freita ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que
trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o
promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do
CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publiquese. Registre-se. Intimem-se.
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ADV: FABIO MONTEIRO ARRAIS MEDEIROS (OAB 23738/CE) - Processo 0148505-58.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Marta Maria Moura de Sousa - ISTO POSTO, considerando que o promovente
deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da
parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da
isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança
fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB
34613/CE) - Processo 0149418-11.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A
e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo
Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, §
3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB
35010/CE) - Processo 0149896-53.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Gean de Lima
- REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os
entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código
de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Condeno a parte autora no
pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia,
suspendo dita condenação por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. Publique-se,
registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se
os autos.
ADV: FRANCISCO WAGNER BARBOSA DE ALENCAR FILHO (OAB 29811/CE), ADV: FABIO LIMA SOMBRA (OAB 27447/
CE), ADV: ABELMAR RIBEIRO DA CUNHA NETO (OAB 30204/CE) - Processo 0151414-44.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: John Clinton Gomes - ISTO POSTO, considerando a legislação específica
indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela
parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único,
e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal.
Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força
do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: RAFAEL SOUTO ATAIDE GOMES (OAB 21725/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/
CE) - Processo 0152909-26.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonia Arlete Pinheiro REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: FABIO MONTEIRO ARRAIS MEDEIROS (OAB 23738/
CE) - Processo 0153896-91.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: José Valdo Martins
- REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de
atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora,
hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB
7953/CE) - Processo 0155497-06.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Domingos
Henrique Vercosa de Medeiros - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando
a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente
o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos
arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487,
I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo
de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
(OAB 16983/PE) - Processo 0158833-47.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Rafael Saraiva
Sousa - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo
Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, §
3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo
0160480-14.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Rocivania Felix - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE) Processo 0160727-63.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Jailson Cardoso Araújo
- REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente
deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da
parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da
isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança
fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 18125A/PB) Processo 0161027-54.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERIDO: Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o
pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE), ADV: THIAGO SABOYA PIRES DE CASTRO (OAB 24156/CE),
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE) - Processo 0166676-68.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Francisco James da Silva Lima - mo determina o art. 373, I, do Código de Processo
Civil, acima transcrito. ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos
jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo
Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente
nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publiquese, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivemse os autos.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: MARIANA ARAUJO MENDES (OAB 23535/CE) - Processo
0166739-25.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Rodrigo da Costa Sousa - ISTO
POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no
ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: FRANCISCO RAIMUNDO MALTA DE ARAUJO (OAB
11817/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE) - Processo 0168301-11.2013.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT S.A. ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima
declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: FRANCISCO AMARAL DE SOUZA JUNIOR (OAB 19793/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/
CE) - Processo 0168874-49.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Noebia Soares da Costa - ISTO
POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no
ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO MONTEIRO ARRAIS MEDEIROS (OAB 23738/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE)
- Processo 0170005-54.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Cicera Clebia Ferreira
Lima - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando a legislação específica
indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela
parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único,
e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal.
Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força
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do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: FRANCISCO ROSIVAN DA SILVA BEZERRA (OAB 16941/RN), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE)
- Processo 0170400-75.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonia Osleniele da Silva - ISTO
POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no
ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo
0170974-35.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio
do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o
que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do
art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo
0171540-47.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o
que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do
art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE), ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 24196/CE),
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo 0175566-98.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERIDO: Mapfre Seguradora S/A e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: DIEGO LIMA DE FARIAS (OAB 22985/CE), ADV: FABIO MONTEIRO ARRAIS MEDEIROS (OAB 23738/CE), ADV:
RAFAEL ESTEVES STUDART (OAB 22655/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE) - Processo 017565235.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: EVERTON ELAN MAIA DA SILVA REQUERIDO: MARITIMA SEGUROS - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373,
I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente
o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES
(OAB 32405/CE) - Processo 0175701-08.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: José
Roberto Peixoto da Silva - REQUERIDO: Mbm Seguradora S.a. e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou
de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte
autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção
legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica
suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição
e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB
34613/CE) - Processo 0176840-87.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Abdias Rodrigues da
Silva Neto - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente
deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da
parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da
isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança
fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 27112/PE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 18125A/PB),
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0178950-35.2013.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: MARIA MARCIA VIEIRA DE CARVALHO - REQUERIDO: MARITIMA SEGUROS S/A e outro
- ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, §
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3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE),
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405A/CE) - Processo 0180244-83.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT e outro - ISTO POSTO,
considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo
improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal.
Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa
pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado,
dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ERINALDA CAVALCANTE
SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE) - Processo 0181821-67.2015.8.06.0001 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito
- REQUERENTE: Roberto de Amorim Felipe - REQUERIDO: Mbm Seguradora S.a. e outro - ISTO POSTO, considerando que
o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é
incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO
DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0183783-57.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE:
Ana Vanessa da Silva - REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.a. - ISTO POSTO, considerando que
o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é
incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS
(OAB 34613/CE) - Processo 0185088-42.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I,
do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente
o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo
0185254-11.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Cicero Roberio Moraes Macedo
- ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, §
3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: JOSIVALDO WADY LEITE (OAB
38140/CE) - Processo 0185561-96.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Raimundo
Mariano da Silva - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o
que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do
art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB
32405/CE) - Processo 0187138-41.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Seguradora Líder do
Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o
pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: DAYANA RABELO LEAL (OAB 28367/CE) - Processo 019205494.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonio Isaias dos Santos - REQUERIDO: BRADESCO
SEGUROS S/A e outro - ISTO POSTO, não há outra alternativa senão extinguir o presente feito, sem resolução do mérito, tendo
em vista a existência da figura da coisa julgada, prevista no art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil, acima transcrito. É o que
ora faço, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com base no art. 485, inciso V, do mesmo Diploma Legal.
Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpridas as formalidades legais e, após as baixas
necessárias no Sistema, arquivem-se.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS
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SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0192421-79.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência S.a. - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar
improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do
mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5
(cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: MAMEDE ADRIANO FILHO (OAB 27490/CE) Processo 0195522-27.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Claudimiro Santos
Sousa - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente
deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da
parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da
isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança
fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB
20795/CE) - Processo 0207423-31.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: RAIMUNDO MARTINS
DA SILVA - ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais
acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o
mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Condeno a parte autora no pagamento das custas e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo dita condenação
por ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE), ADV:
FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo
0207562-12.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A e outros - ISTO POSTO,
considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo
improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do
art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal.
Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa
pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado,
dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO
(OAB 20795/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0210363-66.2013.8.06.0001
- Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: RAIMUNDO REGINALDO PAULINO - REQUERIDO: MARITIMA SEGUROS
SA - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil,
que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, §
3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO
(OAB 35010/CE) - Processo 0214380-77.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Pedro Ernesto
Pereira da Silva Lima - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código
de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o
que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do
art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: MARIANA ARAUJO MENDES (OAB 23535/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo
0215114-28.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Edilson Quirino Clementino - REQUERIDO:
Bradesco Seguros S/A e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o
pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/
CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB 20795/CE) - Processo 0220117-32.2013.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: EVANGELISTA GOMES DO NASCIMENTO - REQUERIDO: MARITIMA SEGUROS SA - ISTO
POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no
ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para
que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente
nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor
da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
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ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE)
- Processo 0475145-69.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: FELIPE REINALDO RABELO LEAL (OAB 17528/
CE) - Processo 0489503-39.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Lusimar Alves Spinosa REQUERIDO: Bradesco Seguros S/A e outro - ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem
como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que
faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do
Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar
a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do
CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. Fortaleza/CE, 31 de agosto de 2019. Jose Maria dos Santos Sales Juiz Assinado por Certificação
Digital
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: FRANCISCO AIRTON CAVALCANTE DA COSTA
(OAB 11064/CE) - Processo 0490564-32.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- REQUERENTE: Francinaldo Alves de Carvalho - REQUERIDO: Itau Seguros S/A - ISTO POSTO, considerando a legislação
específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima declinados, julgo improcedente o pedido
formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos arts. 274,
parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da causa nos termos do art. 487, I, do mesmo
Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em face da isenção legal. Arbitro os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até
cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa na
distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: PATRICIA ALVES JACINTO OLIVEIRA ROCHA (OAB 18320/CE), ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB
27112/PE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo 0509122-52.2011.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Renato Moura da Silva - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
- ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima
declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Condeno a parte autora no pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo dita condenação por ser a
mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em
julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE),
ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE) - Processo 0549362-49.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: Maria Ivone da Silva Ferreira - REQUERIDO: Mapfre Seguradora S.a. e outro - ISTO POSTO, considerando
que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é
incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa
na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE) Processo 0836025-46.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO
DE SOUSA FILHO - REQUERIDO: MAPFRE SEGURADORA S.A e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou
de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte
autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos
termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção
legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica
suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição
e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: MARCIO RIBEIRO DOS ANJOS (OAB 21145/CE),
ADV: MARIANA ARAUJO MENDES (OAB 23535/CE), ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE) - Processo
0840848-63.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e outro
- ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima
declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar a parte promovente nas custas processuais em
face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja
cobrança fica suspensa pelo prazo de até cinco anos, por força do art. 98, § 3º, do CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/
CE) - Processo 0845462-14.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: LIGIA SIMONE SOUSA SILVA
- REQUERIDO: MARITIMA SEGUROS SA - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no
art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar
improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do
mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários
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advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5
(cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO EDNALDO ALTINO DE MELO (OAB 20795/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB
32405/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0856246-50.2014.8.06.0001 Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Edmaria Aurelio Pinheiro - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio
do Seguro DPVAT - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o
que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do
art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: RODOLFO BENTO DA ROCHA (OAB 23237/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE) Processo 0873609-50.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: OSVALDO JÚNIOR PEREIRA SILVA
- REQUERIDO: MARITIMA SEGUROS S.A., - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto
no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem
julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487,
I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE), ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE) - Processo
0901342-88.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERIDO: Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro Dpvat S.a e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do
Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o
pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma
Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 27112/PE), ADV: THIAGO SABOYA PIRES DE CASTRO (OAB 24156-0/
CE), ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) - Processo
0904258-66.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros ISTO POSTO, considerando a legislação específica indicada nos autos, bem como os entendimentos jurisprudenciais acima
declinados, julgo improcedente o pedido formulado pela parte autora, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, e 373, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da
causa nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Condeno a parte autora no pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo dita condenação por ser a
mesma beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC. Publique-se, registre-se e intimem-se. Transitada em
julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: BENEDITO RODRIGUES FERREIRA (OAB 28728/CE)
- Processo 0911664-70.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: José Cláudio Alves
Coutinho - REQUERIDO: Mapfre Vera Cruz S.a e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ABELMAR RIBEIRO DA CUNHA NETO (OAB 30204/CE), ADV: JOAO ALVES BARBOSA FILHO (OAB 27954/CE) Processo 0916655-89.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Almir Carvalho de Souza
e outro - REQUERIDO: Sabemi Seguradora S.a e outro - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao
disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por
bem julgar improcedente o pedido, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art.
487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, por força do art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: ANTONIO DOS SANTOS MOTA (OAB 19283/CE), ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR
(OAB 16045/CE), ADV: JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA (OAB 21292/CE) - Processo 0918848-77.2014.8.06.0001 Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonio Marcio da Silva Magalhaes - REQUERIDO: Porto Seguro Cia de
Seguros Gerais - ISTO POSTO, considerando que o promovente deixou de atender ao disposto no art. 373, I, do Código de
Processo Civil, que trata no ônus da prova e que é incumbência da parte autora, hei por bem julgar improcedente o pedido, o
que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, I, do mesmo Diploma Legal. Deixo
de condenar o promovente nas custas processuais, em face da isenção legal. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) sobre o valor da indenização pleiteada, cuja cobrança fica suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, por força do
art. 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0492/2019
ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 14458/CE), ADV: JOSE MARIA VALE SAMPAIO (OAB 13500/CE) Processo 0049949-31.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigações - REQUERENTE: FRANCISCO SILVA SARAIVA R.H. Processo redistribuído da 21.ª Vara Cível, por força da portaria 849/2017 da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, e apesar
de protocolado em 2012, ainda não foi determinada a citação da promovida. Defiro a gratuidade judiciária. Deixo de designar
audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, § 4º, II do CPC, tendo em vista que as demandas desta
natureza não comportam autocomposição antes da realização de perícia médica. CITE-SE a Seguradora Líder dos Consórcios
de Seguro DPVAT, pelo portal eletrônico do e-SAJ para, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência da citação por
meio eletrônico, na forma do art. 5º da Lei nº. 11.419/2006, tomar ciência da presente ação e apresentar contestação, sob pena
de ser considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte requerente, nos termos do
art. 344 do CPC. Determino, outrossim, a intimação da requerida para, no mesmo lapso temporal, juntar aos autos a cópia do
processo administrativo relativo ao fato descrito na inicial.
ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE) - Processo 0102420-14.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Natanael de Paula da Fonseca - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua)
advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351- CPC).
ADV: ABELMAR RIBEIRO DA CUNHA NETO (OAB 30204/CE) - Processo 0104440-75.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Edvan Menezes de Araújo - Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, se manifestar sobre a contestação. Exp. Nec. Publiquem.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo 0105909-59.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Urbano Ribeiro da Silva - R.H. A parte promovente não foi localizada para intimação da realização
da perícia designada nos autos, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 95. Diante disso, intime-se o advogado da parte
autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se ainda tem interesse no regular andamento do processo, informando nos autos
o endereço correto e atual da parte autora, a fim de que se possa dar prosseguimento ao feito, sob pena de desistência da
produção da proa pericial, nos termos dos arts. 274, parágrafo único, 373, I, e 487, I, todos do Código de Processo Civil. Exp.
Nec. Publiquem.
ADV: ERINALDA CAVALCANTE SCARCELA DE LUCENA (OAB 7953/CE), ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB
14752/CE) - Processo 0114033-02.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Josué de
Sousa Teodozio - REQUERIDO: Yasuda Marítima Seguros e Saúde - Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Desta
feita, inclua-se o presente feito em Mutirão DPVAT destinado a realização de perícia médica. Ciência às partes, através de seus
advogados, no prazo de 05 (cinco) dias. Exp. Nec.
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0119999-38.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Mayara Barbosa Costa - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à contestação, bem como
manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo 0122200-03.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos de Consumo - REQUERENTE: Paulo Sergio Amancio Nonato - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à
contestação, bem como manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0125696-74.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Enivaldo de Sousa Sampaio - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua)
advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351- CPC).
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0126787-05.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Manoel Alexandre Gomes - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua) advogado(a),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351- CPC).
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: JOSE ETNATAN PEREIRA FILHO (OAB 27758/CE) Processo 0126797-49.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Henrique dos Santos
Gonçalves - REQUERIDO: Bradesco Seguros S/A - Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.H Tratam os autos de
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito,
determino em nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames
e documentos apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 13:00h, na Sala de Perícias
no Fórum Clóvis Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av.
Desembargador Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os
Médicos Peritos: DR. ELOISON DE ARAGÃO BEZERRA, CRM 11.403, DRA. RACHEL VASCONCELOS TIBUCIO, CRM 14.344,
DR. RODRIGO KLAFLE MARTINI, CRM 19.713, para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora
Líder, em decorrência de obrigação prevista em termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão
implicam em simplificação/ limitação na realização da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu
advogado, de que a realização da perícia implica em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestarse nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de
comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do
autor ao exame pericial implicará o encerramento da prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355,
I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de carta
precatória. Expedientes necessários.
ADV: NAJMA MARIA SAID SILVA (OAB 28394/CE) - Processo 0131910-81.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: Pierne Pascal Lanfrança - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à contestação, bem como
manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE) - Processo 0133250-60.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Eduardo Barbosa de Freitas - Intime-se o(a) promovente para apresentar
réplica à contestação, bem como manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0134033-52.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Antonio Lopes Gomes - R.H. Defiro a gratuidade judiciária. Determino a imediata
substituição do polo passivo, onde deve figurar como parte promovida a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A, gestora nacional do consórcio DPVAT, devendo ser providenciada a alteração no cadastro de partes do SAJPG, mediante a
inclusão do código de controle para o cadastro de partes de n.º 10525895. Deixo de designar audiência de conciliação/mediação,
com fundamento no art. 334, § 4º, II do CPC, tendo em vista que as demandas desta natureza não comportam autocomposição
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antes da realização de perícia médica. CITE-SE a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, pelo portal eletrônico do
e-SAJ para, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência da citação por meio eletrônico, na forma do art. 5º da Lei
nº. 11.419/2006, tomar ciência da presente ação e apresentar contestação, sob pena de ser considerada revel e presumiremse verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte requerente, nos termos do art. 344 do CPC. Determino, outrossim,
a intimação da requerida para, no mesmo lapso temporal, juntar aos autos a cópia do processo administrativo relativo ao fato
descrito na inicial.
ADV: ALEXANDRE FERREIRA LEITE NETO (OAB 38054/CE) - Processo 0134817-92.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: José Aldenis Rodrigues da Silva - Intime-se o(a) promovente para apresentar
réplica à contestação, bem como manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ANTONIO KAIRO RODRIGUES SILVA (OAB 24805/CE) - Processo 0135588-07.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Admilton José Castro Lima - Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestar sobre a contestação. Exp. Nec. Publiquem.
ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo 0138147-68.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: Eugenio Araujo de Oliveira - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à
contestação, bem como manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0143080-50.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Elialdo Oliveira de Sousa - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua) advogado(a),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351- CPC).
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo 0145763-60.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Seguro - REQUERENTE: Antonio Erinaldo Gomes de Sousa - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à contestação,
bem como manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo 0145850-16.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Jose Ari Alves da Silva - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua) advogado(a),
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351- CPC).
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE) - Processo 0146483-27.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Francisco das Chagas Rodrigues - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua)
advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351- CPC).
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE) - Processo 0146484-12.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Erivaldo Lopes do Nascimento - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua)
advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351- CPC).
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: MARCELO PEREIRA BRANDAO (OAB 26103/CE)
- Processo 0148519-42.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Hayanara Gregorio
Lima de Sousa - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.H. Tratam os autos de Ação de Cobrança
de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em
nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos
apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 13:00h, naSala de Perícias no Fórum Clóvis
Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador
Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos:Dra.
Rachel Vasconcelos Tibucio, CRM. 14.344, Dr. Eloison de Aragão Bezerra, CRM 11.403 e Dr. Rodrigo Klafle Martini, CRM 19.713
para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação prevista em
termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização
da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica
em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis
Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do
Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar
antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da
prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do
teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de mandado. Expedientes necessários.
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/
CE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE) - Processo 0148533-26.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Itamar Batista dos Santos - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT - R.H. Tratam os autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art.
357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por
meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia
29/11/2019 às 08:15h, na Sala de Perícias no Fórum Clóvis Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central
de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos
do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos:DR. ELOISON DE ARAGÃO BEZERRA, CRM 11.403, DRA. RACHEL
VASCONCELOS TIBUCIO, CRM 14.344, DR. RODRIGO KLAFLE MARTINI, CRM 19.713, para realização dos exames periciais,
a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação prevista em termo de parceria com o CEJUSC. Tendo
em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização da prova, a parte fica advertida, mediante
intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica em aceitação do Formulário padronizado
emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as
partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo
justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar antecipadamente para a remarcação do
exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da prova e o julgamento do processo no
estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ
e a parte autora através de carta precatória. Expedientes necessários.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ANTONIO KAIRO RODRIGUES SILVA (OAB
24805/CE) - Processo 0149061-60.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Antônio José da Silva
Ribeiro - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.H. Tratam os autos de Ação de Cobrança de Seguro
DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em nível de instrução
processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos apresentados pelo
autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 08:00h, na Sala de Perícias no Fórum Clóvis Beviláqua, localizada
no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador Floriano Benevides,
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nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos:DR. ELOISON DE
ARAGÃO BEZERRA, CRM 11.403, DRA. RACHEL VASCONCELOS TIBUCIO, CRM 14.344, DR. RODRIGO KLAFLE MARTINI,
CRM 19.713, para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação
prevista em termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação
na realização da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da
perícia implica em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
do Fórum Clóvis Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º,
incisos I, II e III do Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá
o advogado peticionar antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial
implicará o encerramento da prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os
representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de carta precatória. Expedientes
necessários.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: DANIEL FARIAS PORTO (OAB 20334/CE) - Processo 015215232.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Regina Claudia Carneiro Albuquerque - REQUERIDO:
Yasuda Marítima Seguros e Saúde - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a - R.H. Tratam os autos de Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino
em nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos
apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 13:15h, na Sala de Perícias no Fórum Clóvis
Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador
Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos: Dra.
Rachel Vasconcelos Tibucio, CRM 14.344, Dr. Eloison de Aragão Bezerra, CRM 11.403 e Dr. Rodrigo Klafle Martini, CRM 19.713
para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação prevista em
termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização
da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica
em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis
Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do
Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar
antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da
prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do
teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de mandado. Expedientes necessários.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: FRANCISCO GERLENE ARAGAO ARAUJO (OAB
19740/CE) - Processo 0156633-67.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Raquel de Oliveira Veras
- REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.H. Tratam os autos de Ação de Cobrança de Seguro
DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em nível de instrução
processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos apresentados pelo
autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 13:00h, naSala de Perícias no Fórum Clóvis Beviláqua, localizada
no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador Floriano Benevides, nº
220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos:Dra. Rachel Vasconcelos
Tibucio, CRM. 14.344, Dr. Eloison de Aragão Bezerra, CRM 11.403 e Dr. Rodrigo Klafle Martini, CRM 19.713 para realização
dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação prevista em termo de parceria
com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização da prova, a parte
fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica em aceitação do
Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua CESJUC.
Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do Art. 465 do CPC/2015.
Em caso de motivo justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar antecipadamente para
a remarcação do exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da prova e o julgamento
do processo no estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do teor do presente via
publicação no DJ e a parte autora através de mandado. Expedientes necessários.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0157643-15.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Antonia de Maria Almeida da Silva - R. H. Intime-se a parte promovente, por seu(sua)
advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a contestação (art. 350 e 351 CPC). Decorrido o prazo
acima anotado, com ou sem manifestação da parte autora, encaminhem-se os autos para realização de perícia médica na parte
requerente.
ADV: RODOLFO DIOGO SAMPAIO FILHO (OAB 23814/CE), ADV: FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO (OAB 27565/CE)
- Processo 0158157-02.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Caio Rene Nobre
Malagueta - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à contestação, bem como manifestar-se acerca dos documentos
acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE) Processo 0160656-56.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Felipe Santos do
Nascimento - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.H. Tratam os autos de Ação de Cobrança
de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em
nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos
apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 13:00h, naSala de Perícias no Fórum Clóvis
Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador
Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos:Dra.
Rachel Vasconcelos Tibucio, CRM. 14.344, Dr. Eloison de Aragão Bezerra, CRM 11.403 e Dr. Rodrigo Klafle Martini, CRM 19.713
para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação prevista em
termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização
da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica
em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis
Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do
Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar
antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da
prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do
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teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de mandado. Expedientes necessários.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: THIAGO SABOYA PIRES DE CASTRO (OAB 24156/
CE) - Processo 0160985-68.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Ediinaldo Alves
de Matos Silva - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.H. Tratam os autos de Ação de Cobrança
de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em
nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos
apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 13:00h, naSala de Perícias no Fórum Clóvis
Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador
Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos:Dra.
Rachel Vasconcelos Tibucio, CRM. 14.344, Dr. Eloison de Aragão Bezerra, CRM 11.403 e Dr. Rodrigo Klafle Martini, CRM 19.713
para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação prevista em
termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização
da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica
em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis
Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do
Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar
antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da
prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do
teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de mandado. Expedientes necessários.
ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/CE) - Processo 0162691-52.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: Ednardo Alves da Penha - R.H. Defiro a gratuidade judiciária. Deixo de designar audiência
de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, § 4º, II do CPC, tendo em vista que as demandas desta natureza não
comportam autocomposição antes da realização de perícia médica. CITE-SE a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro
DPVAT, pelo portal eletrônico do e-SAJ para, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência da citação por meio
eletrônico, na forma do art. 5º da Lei nº. 11.419/2006, tomar ciência da presente ação e apresentar contestação, sob pena de ser
considerada revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte requerente, nos termos do art. 344
do CPC. Determino, outrossim, a intimação da requerida para, no mesmo lapso temporal, juntar aos autos a cópia do processo
administrativo relativo ao fato descrito na inicial.
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE), ADV: JOAO GUIMARAES DA SILVA (OAB 32963/CE) Processo 0163951-04.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: José de Arimatéia
dos Santos - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - R.H. Tratam os autos de Ação de Cobrança
de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em
nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos
apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 13:15h, na Sala de Perícias no Fórum Clóvis
Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av. Desembargador
Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os Médicos Peritos: Dra.
Rachel Vasconcelos Tibucio, CRM 14.344, Dr. Eloison de Aragão Bezerra, CRM 11.403 e Dr. Rodrigo Klafle Martini, CRM 19.713
para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder, em decorrência de obrigação prevista em
termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização
da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica
em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis
Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do
Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar
antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da
prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do
teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de mandado. Expedientes necessários.
ADV: DANIEL FARIAS PORTO (OAB 20334/CE) - Processo 0167758-08.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro
- REQUERENTE: FRANCISCO LUCAS DA SILVA PEREIRA - R.H. Verifica-se dos autos que foi designada uma data para
realização da perícia. Expedida intimação para o promovente, a carta precatória foi devolvida com a informação “o autor faleceu,
conforme informação da Sra. Maria Valdênia, vizinha daquele endereço, que informou ainda que a família do autor havia se
mudado para local desconhecido”. Diante disso, intime-se o autor, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifestar interesse no prosseguimento do feito e juntar nos autos a certidão de óbito do promovente, sob pena de extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, IX, do CPC.
ADV: ANA MARIA ALBUQUERQUE MACHADO (OAB 10338/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/
CE) - Processo 0171398-43.2018.8.06.0001 (apensado ao processo 0171414-94.2018.8.06.0001) - Procedimento Comum Obrigações - REQUERENTE: Ulisses Souto Teixeira Neto - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT
- Desta feita, inclua-se o presente feito em Mutirão DPVAT destinado a realização de perícia médica. Ciência às partes, através
de seus advogados, no prazo de 05 (cinco) dias. Exp. Nec.
ADV: CAROLINA FREITAS MOREIRA (OAB 23787/CE) - Processo 0172771-12.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Maria Figueiredo Sousa - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à
contestação, bem como manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ANTONIO KAIRO RODRIGUES SILVA (OAB 24805/CE) - Processo 0173226-74.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Marciano Melo de Moura - Intime-se o(a) promovente para apresentar réplica à
contestação, bem como manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo promovido no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE) - Processo 0179473-76.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Diego Nogueira Vieira - Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)
dias, se manifestar sobre a contestação. Exp. Nec. Publiquem.
ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS
(OAB 34613/CE) - Processo 0179902-14.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: MARIA CLEONILCE
SARAIVA DA SILVA - REQUERIDO: MARITIMA SEGUROS S/A - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT S.A. - Em casos como este, de cobrança de seguro DPVAT, bem se sabe que a perícia, necessária à
apuração do grau de invalidez sofrido pela parte Demandante, é fundamental para a resolução da presente, até em observância
ao entendimento, hoje, sumulado, do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula 474). Determino, desse modo, a
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inclusão do presente em pauta de mutirão destinado à realização de perícias dessa natureza, para cujo comparecimento deverá
ser intimada a parte autora, pessoalmente (a teor, igualmente, do que vem decidindo o Colendo STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel.
Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se fazer presente munida da documentação
pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como exames e laudos médicos relativos
à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria, nome de perito para realizar a
mesma, observado o que estabelece a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão Especial do TJCE, ficando
a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP
20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento dos honorários de
referido expert. Intimar as partes, ainda: a) Para, no prazo de cinco dias, contados de sua intimação, indicarem assistentes
técnicos e apresentarem quesitos; b) Da realização de perícia por meio de exame clínico e análise dos exames complementares
e documentos, implicando em aceitação a forma indicada caso seja levada a efeito a perícia. Na eventualidade de haver
necessidade de manifestação por especialista ou de realização de exame específico não disponibilizado, a parte ou advogado,
ciente dessa condição, deverá antecipadamente recusar a realização do exame, sob essa justificativa, pena de preclusão.
Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu endereço atualizado, e que, em caso negativo, presumir-seão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada
aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, § único), bem como quea ausência
da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia - , será interpretada como recusa à produção de prova
pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando, mais, indeferida qualquer postulação para que
a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas em regime de mutirão neste Fórum. Nada mais natural
que as perícias sejam aqui realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu esta Comarca. Logo, deve aceitar, por igual, que a
perícia seja aqui realizada. Registro, também, que, em inexistindo acordo ou faltando a parte injustificadamente à perícia, será
o feito antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC. INDEFIRO, de pronto, se requerido, o pedido de inversão
do ônus da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto da legislação consumerista. Determino à SEGURADORA
que apresente, se inexistente nos autos, o processo administrativo. Intimar, por fim, os representantes das partes do teor do
presente via publicação no DJ.
ADV: DAYANA RABELO LEAL (OAB 28367/CE), ADV: JORGE ULISSES E SILVA FERREIRA LIMA (OAB 29690/CE), ADV:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE) - Processo 0190323-92.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Perdas e
Danos - REQUERENTE: Raimundo Silva de Carvalho - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Em
casos como este, de cobrança de seguro DPVAT, bem se sabe que a perícia, necessária à apuração do grau de invalidez sofrido
pela parte Demandante, é fundamental para a resolução da presente, até em observância ao entendimento, hoje, sumulado,
do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula 474). Determino, desse modo, a inclusão do presente em pauta de mutirão
destinado à realização de perícias dessa natureza, para cujo comparecimento deverá ser intimada a parte autora, pessoalmente
(a teor, igualmente, do que vem decidindo o Colendo STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade,
julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se fazer presente munida da documentação pessoal com foto - que possa
identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente
do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria, nome de perito para realizar a mesma, observado o que estabelece
a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão Especial do TJCE, ficando a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com
sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso
ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento dos honorários de referido expert. Intimar as partes, ainda: a) Para,
no prazo de cinco dias, contados de sua intimação, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos; b) Da realização
de perícia por meio de exame clínico e análise dos exames complementares e documentos, implicando em aceitação a forma
indicada caso seja levada a efeito a perícia. Na eventualidade de haver necessidade de manifestação por especialista ou de
realização de exame específico não disponibilizado, a parte ou advogado, ciente dessa condição, deverá antecipadamente
recusar a realização do exame, sob essa justificativa, pena de preclusão. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que
deverá manter seu endereço atualizado, e que, em caso negativo, presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não
tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço” (art. 274, § único), bem como quea ausência da parte, sem justificativa razoável a
ser fornecida até a data da perícia - , será interpretada como recusa à produção de prova pericial, nos termos do art. 378
do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando, mais, indeferida qualquer postulação para que a perícia não se realize nesta
Comarca, eis que as mesmas serão feitas em regime de mutirão neste Fórum. Nada mais natural que as perícias sejam aqui
realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu esta Comarca. Logo, deve aceitar, por igual, que a perícia seja aqui realizada.
Registro, também, que, em inexistindo acordo ou faltando a parte injustificadamente à perícia, será o feito antecipadamente
julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC. INDEFIRO, de pronto, se requerido, o pedido de inversão do ônus da prova, eis que
a presente não se alberga sob o manto da legislação consumerista. Determino à SEGURADORA que apresente, se inexistente
nos autos, o processo administrativo. Intimar, por fim, os representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: DAYANA RABELO LEAL (OAB 28367/CE) - Processo 019123407.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Jose Helon de Paulo Medeiros - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Em casos como este, de cobrança de seguro DPVAT, bem se sabe que
a perícia, necessária à apuração do grau de invalidez sofrido pela parte Demandante, é fundamental para a resolução da
presente, até em observância ao entendimento, hoje, sumulado, do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula 474).
Determino, desse modo, a inclusão do presente em pauta de mutirão destinado à realização de perícias dessa natureza, para
cujo comparecimento deverá ser intimada a parte autora, pessoalmente (a teor, igualmente, do que vem decidindo o Colendo
STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se fazer
presente munida da documentação pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como
exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria,
nome de perito para realizar a mesma, observado o que estabelece a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão
Especial do TJCE, ficando a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio de
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Janeiro/RJ, CEP 20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento dos
honorários de referido expert. Intimar as partes, ainda: a) Para, no prazo de cinco dias, contados de sua intimação, indicarem
assistentes técnicos e apresentarem quesitos; b) Da realização de perícia por meio de exame clínico e análise dos exames
complementares e documentos, implicando em aceitação a forma indicada caso seja levada a efeito a perícia. Na eventualidade
de haver necessidade de manifestação por especialista ou de realização de exame específico não disponibilizado, a parte ou
advogado, ciente dessa condição, deverá antecipadamente recusar a realização do exame, sob essa justificativa, pena de
preclusão. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu endereço atualizado, e que, em caso negativo,
presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir
da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, § único), bem como quea
ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia - , será interpretada como recusa à produção
de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando, mais, indeferida qualquer postulação
para que a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas em regime de mutirão neste Fórum. Nada
mais natural que as perícias sejam aqui realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu esta Comarca. Logo, deve aceitar, por
igual, que a perícia seja aqui realizada. Registro, também, que, em inexistindo acordo ou faltando a parte injustificadamente
à perícia, será o feito antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC. INDEFIRO, de pronto, se requerido, o
pedido de inversão do ônus da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto da legislação consumerista. Determino
à SEGURADORA que apresente, se inexistente nos autos, o processo administrativo. Intimar, por fim, os representantes das
partes do teor do presente via publicação no DJ.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/
CE) - Processo 0194221-16.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jose Casemiro da Silva REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Em casos como este, de cobrança de seguro DPVAT, bem se
sabe que a perícia, necessária à apuração do grau de invalidez sofrido pela parte Demandante, é fundamental para a resolução
da presente, até em observância ao entendimento, hoje, sumulado, do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula 474).
Determino, desse modo, a inclusão do presente em pauta de mutirão destinado à realização de perícias dessa natureza, para
cujo comparecimento deverá ser intimada a parte autora, pessoalmente (a teor, igualmente, do que vem decidindo o Colendo
STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se fazer
presente munida da documentação pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como
exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria,
nome de perito para realizar a mesma, observado o que estabelece a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão
Especial do TJCE, ficando a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento dos
honorários de referido expert. Intimar as partes, ainda: a) Para, no prazo de cinco dias, contados de sua intimação, indicarem
assistentes técnicos e apresentarem quesitos; b) Da realização de perícia por meio de exame clínico e análise dos exames
complementares e documentos, implicando em aceitação a forma indicada caso seja levada a efeito a perícia. Na eventualidade
de haver necessidade de manifestação por especialista ou de realização de exame específico não disponibilizado, a parte ou
advogado, ciente dessa condição, deverá antecipadamente recusar a realização do exame, sob essa justificativa, pena de
preclusão. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu endereço atualizado, e que, em caso negativo,
presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir
da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, § único), bem como quea
ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia - , será interpretada como recusa à produção
de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando, mais, indeferida qualquer postulação
para que a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas em regime de mutirão neste Fórum. Nada
mais natural que as perícias sejam aqui realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu esta Comarca. Logo, deve aceitar, por
igual, que a perícia seja aqui realizada. Registro, também, que, em inexistindo acordo ou faltando a parte injustificadamente
à perícia, será o feito antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC. INDEFIRO, de pronto, se requerido, o
pedido de inversão do ônus da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto da legislação consumerista. Determino
à SEGURADORA que apresente, se inexistente nos autos, o processo administrativo. Intimar, por fim, os representantes das
partes do teor do presente via publicação no DJ.
ADV: BRUNO PEREIRA BRANDÃO (OAB 22013/CE) - Processo 0194262-80.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Domiciano Veras dos Santos - Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestar sobre a contestação. Exp. Nec. Publiquem.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURÃO DOS SANTOS (OAB 34613/
CE) - Processo 0194531-90.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: MARIA APARECIDA RUFINO
FELIX, - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Em casos como este, de cobrança de seguro DPVAT,
bem se sabe que a perícia, necessária à apuração do grau de invalidez sofrido pela parte Demandante, é fundamental para a
resolução da presente, até em observância ao entendimento, hoje, sumulado, do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula
474). Determino, desse modo, a inclusão do presente em pauta de mutirão destinado à realização de perícias dessa natureza,
para cujo comparecimento deverá ser intimada a parte autora, pessoalmente (a teor, igualmente, do que vem decidindo o
Colendo STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se
fazer presente munida da documentação pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como
exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria,
nome de perito para realizar a mesma, observado o que estabelece a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão
Especial do TJCE, ficando a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento dos
honorários de referido expert. Intimar as partes, ainda: a) Para, no prazo de cinco dias, contados de sua intimação, indicarem
assistentes técnicos e apresentarem quesitos; b) Da realização de perícia por meio de exame clínico e análise dos exames
complementares e documentos, implicando em aceitação a forma indicada caso seja levada a efeito a perícia. Na eventualidade
de haver necessidade de manifestação por especialista ou de realização de exame específico não disponibilizado, a parte ou
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advogado, ciente dessa condição, deverá antecipadamente recusar a realização do exame, sob essa justificativa, pena de
preclusão. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu endereço atualizado, e que, em caso negativo,
presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir
da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, § único), bem como quea
ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia - , será interpretada como recusa à produção
de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando, mais, indeferida qualquer postulação
para que a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas em regime de mutirão neste Fórum. Nada
mais natural que as perícias sejam aqui realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu esta Comarca. Logo, deve aceitar, por
igual, que a perícia seja aqui realizada. Registro, também, que, em inexistindo acordo ou faltando a parte injustificadamente
à perícia, será o feito antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC. INDEFIRO, de pronto, se requerido, o
pedido de inversão do ônus da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto da legislação consumerista. Determino
à SEGURADORA que apresente, se inexistente nos autos, o processo administrativo. Intimar, por fim, os representantes das
partes do teor do presente via publicação no DJ.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE)
- Processo 0197044-60.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Valdiane de Sousa
Oliveira - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Em casos como este, de cobrança de seguro DPVAT,
bem se sabe que a perícia, necessária à apuração do grau de invalidez sofrido pela parte Demandante, é fundamental para a
resolução da presente, até em observância ao entendimento, hoje, sumulado, do Colendo STJ, segundo o qual A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ Súmula
474). Determino, desse modo, a inclusão do presente em pauta de mutirão destinado à realização de perícias dessa natureza,
para cujo comparecimento deverá ser intimada a parte autora, pessoalmente (a teor, igualmente, do que vem decidindo o
Colendo STJ - REsp 1.364.911-GO, Rel. Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), devendo se
fazer presente munida da documentação pessoal com foto - que possa identificá-la - e outros documentos pertinentes, tais como
exames e laudos médicos relativos à invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico. Indique, assim, a Secretaria,
nome de perito para realizar a mesma, observado o que estabelece a Resolução nº. 04/2017, de 06 de abril de 2017, do Órgão
Especial do TJCE, ficando a cargo de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.248.608/0001-04, com sede na rua Senador Dantas n° 74, 5° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.031-205 - cuja inclusão no pólo passivo, caso ainda não realizada, determino ex officio -, o pagamento dos
honorários de referido expert. Intimar as partes, ainda: a) Para, no prazo de cinco dias, contados de sua intimação, indicarem
assistentes técnicos e apresentarem quesitos; b) Da realização de perícia por meio de exame clínico e análise dos exames
complementares e documentos, implicando em aceitação a forma indicada caso seja levada a efeito a perícia. Na eventualidade
de haver necessidade de manifestação por especialista ou de realização de exame específico não disponibilizado, a parte ou
advogado, ciente dessa condição, deverá antecipadamente recusar a realização do exame, sob essa justificativa, pena de
preclusão. Cientificar, por igual, a parte demandante, de que deverá manter seu endereço atualizado, e que, em caso negativo,
presumir-se-ão “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir
da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, § único), bem como quea
ausência da parte, sem justificativa razoável a ser fornecida até a data da perícia - , será interpretada como recusa à produção
de prova pericial, nos termos do art. 378 do CPC/2015 e arts. 231 e 232 do CC, ficando, mais, indeferida qualquer postulação
para que a perícia não se realize nesta Comarca, eis que as mesmas serão feitas em regime de mutirão neste Fórum. Nada
mais natural que as perícias sejam aqui realizadas. Afinal, foi A PARTE quem escolheu esta Comarca. Logo, deve aceitar, por
igual, que a perícia seja aqui realizada. Registro, também, que, em inexistindo acordo ou faltando a parte injustificadamente
à perícia, será o feito antecipadamente julgado, para fins dos arts. 9º e 10 do CPC. INDEFIRO, de pronto, se requerido, o
pedido de inversão do ônus da prova, eis que a presente não se alberga sob o manto da legislação consumerista. Determino
à SEGURADORA que apresente, se inexistente nos autos, o processo administrativo. Intimar, por fim, os representantes das
partes do teor do presente via publicação no DJ.
ADV: FRANCISCO GERLENE ARAGAO ARAUJO (OAB 19740/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB
32405/CE) - Processo 0383753-82.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco de Assis
Ribeiro - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Tratam os autos de Ação de Cobrança de Seguro
DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito, determino em nível de instrução
processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames e documentos apresentados pelo
autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 28/11/2019, das 8 às 12 horas, POR ORDEM DE CHEGADA, Sala de Perícias
no Fórum Clóvis Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av.
Desembargador Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os
Médicos Peritos: Dra. Antônia Marnóide Ferreira de Alencar Araripe, CRM 8496; Dr. Jânio Cordeiro Barroso, CRM 5739; Dr.
José Glauber Araújo Mota, CRM 8122 para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora Líder. Tendo
em vista que os termos do mutirão implicam em simplificação/ limitação na realização da prova, a parte fica advertida, mediante
intimação desta decisão, por seu advogado, de que a realização da perícia implica em aceitação do Formulário padronizado
emitido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as
partes para, querendo, manifestar-se nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo
justificado que impeça o autor de comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar antecipadamente para a remarcação do
exame. A ausência injustificada do autor ao exame pericial implicará o encerramento da prova e o julgamento do processo no
estado em que se encontra (art 355, I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ
e a parte autora através de carta de intimação pelo correio. Expedientes necessários
ADV: RAFAEL DE SOUSA REZENDE MONTI (OAB 18044/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405A/
CE) - Processo 0914421-37.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Vital Batista REQUERIDO: Maritima Seguros - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Obrigatório Dpvat S.a. - R.H. Tratam os autos de
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT e em conformidade com o que dispõe o art. 357, II do CPC/2015, para deslinde do feito,
determino em nível de instrução processual, a Prova Pericial, que ocorrerá por meio de Exame Clínico e análise dos exames
e documentos apresentados pelo autor. A Prova Pericial será realizada, no dia 29/11/2019 às 08:15h, na Sala de Perícias
no Fórum Clóvis Beviláqua, localizada no Bloco 02, piso térreo, ao lado da Central de Atendimento Judicial, situada na Av.
Desembargador Floriano Benevides, nº 220, Edson Queiroz, nesta capital. Nos termos do art. 465 do CPC/2015, nomeio os
Médicos Peritos: DR. ELOISON DE ARAGÃO BEZERRA, CRM 11.403, DRA. RACHEL VASCONCELOS TIBUCIO, CRM 14.344,
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DR. RODRIGO KLAFLE MARTINI, CRM 19.713, para realização dos exames periciais, a serem custeados pela Seguradora
Líder, em decorrência de obrigação prevista em termo de parceria com o CEJUSC. Tendo em vista que os termos do mutirão
implicam em simplificação/ limitação na realização da prova, a parte fica advertida, mediante intimação desta decisão, por seu
advogado, de que a realização da perícia implica em aceitação do Formulário padronizado emitido pelo Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania do Fórum Clóvis Beviláqua CESJUC. Intimem-se ainda as partes para, querendo, manifestarse nos termos do paragrafo 1º, incisos I, II e III do Art. 465 do CPC/2015. Em caso de motivo justificado que impeça o autor de
comparecer à perícia, deverá o advogado peticionar antecipadamente para a remarcação do exame. A ausência injustificada do
autor ao exame pericial implicará o encerramento da prova e o julgamento do processo no estado em que se encontra (art 355,
I, CPC). Intimem-se os representantes das partes do teor do presente via publicação no DJ e a parte autora através de carta
precatória. Expedientes necessários.

EXPEDIENTES DA 31ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 31ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO TACIO GURGEL BARRETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0361/2019
ADV: GILBERTO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO (OAB 24915/CE), ADV: ERICO COSTA DE ARAUJO (OAB 27485/
CE), ADV: DANIEL DIAS PEIXOTO DE ALENCAR (OAB 29727/CE) - Processo 0104835-67.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Empreitada - REQUERENTE: Ccd Engenharia e Imobiliária Ltda - REQUERIDO: Pilar Administração Serviços e
Negócios Ltda - Safira Construções Spe Ltda - Diante do exposto, julgo extinta a reconvenção sem resolução do mérito, com
base no art. 485, X, do Novo Cód. de Proc. Civil, e ordeno o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do NCPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: FRANCISCO GUIMARAES SALES (OAB 11462/CE), ADV: ARTHUR SOARES GUIMARAES (OAB 31689/CE) Processo 0114294-64.2016.8.06.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Moacir Lima de Sousa - Vistos,
etc. Homologo, por sentença, para que surta seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência formulado pela parte autora, com
o qual concordou a parte ré, e em consequência, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, com base no art.
485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 90, caput, do NCPC, deverão ser arcadas pela parte autora
as custas processuais, que já foram adiantadas, bem como os honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Município
de Fortaleza, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se, todavia, o artigo 98, caput e
§§ 2º e 3º, do CPC, diante da gratuidade requerida na inicial e deferida às págs. 43-44. Após o decurso do prazo recursal,
certifique-se e arquivem-se, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se na(s) pessoa(s) de seu(ua)
(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: MARCELO MACHADO FONTENELE (OAB 22964/CE), ADV: MARIA DAS GRACAS PROCOPIO (OAB 6049/CE),
ADV: VALESKA OLIVEIRA DE SOUSA (OAB 21735/CE) - Processo 0119516-13.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Antonio José de Oliveira - Osmarina Nunes de Oliveira - REQUERIDA: COHAB - Companhia
de Habitacao do Ceara - Diante do exposto, resolvo o processo com apreciação de mérito, com fulcro nos arts. 487, I, e
490, ambos do CPC, para acolher o pedido inicial, e o faço para determinar a adjudicação em nome dos autores do imóvel
descrito conforme na inicial, expedindo-se a respectiva carta após o trânsito em julgado da presente, que deverá ser expedida
e cumprida independentemente do pagamento de custas processuais e emolumentos, por ser a parte autora beneficiária da
gratuidade judicial. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios dos
autores, estes fixados em 40 (quarenta) UADs mediante apreciação equitativa, por não ter havido condenação e por não ter a
indicação de valor da causa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvimento pelo advogado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: MARIA DO SOCORRO ANDRADE LEITE (OAB 10622/
CE), ADV: ALESSANDRA AZEVEDO ARAUJO FURTUNATO (OAB 25586/CE), ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP),
ADV: JOSE LEITE DE CARVALHO NETO (OAB 26083/CE) - Processo 0129868-59.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos Bancários - REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - REQUERIDO: Rivaldo Braga de Araújo Junior
- Diante do exposto, acolho o pedido inicial, para condenar a parte promovida no pagamento à parte autora do valor reclamado
na inicial, de R$ 231.909,98 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos), com acréscimo de
correção monetária pelo INPC a partir dos vencimentos das parcelas inadimplidas, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês a partir da citação. Condeno a parte acionada no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, estes ora fixados, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
devidamente atualizado, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza
e a importância da causa, o pequeno trabalho realizado no processo e o pouco tempo exigido para o seu serviço, eis que não
houve instrução probatória, ressalvado, todavia, o disposto no artigo 98, caput e §§ 2º e 3º do CPC, por ser a parte promovida
beneficiária da gratuidade judicial, ora deferida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se nas pessoas de seus advogados pelo DJe.
ADV: TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR (OAB 7216/CE), ADV: MAGNO CESAR PRAÇA (OAB 17601/CE), ADV:
DANIEL DE PONTES ALVES (OAB 27871/CE) - Processo 0137443-21.2018.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento
Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Raimundo Cícero Araújo - REQUERIDA: Aline Soares Dias
- Diante do exposto, acolho em parte o pedido inicial, resolvendo o processo com julgamento de mérito, nos termos dos arts.
487, I, e art. 490, ambos do CPC, para declarar a rescisão do contrato de locação, com fundamento no art. 9°, inciso III, da
Lei nº 8.245/91, e decretar o despejo da parte ré, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel
com base no art. 63, § 1º, ‘’a’’, da Lei nº 8.245/91, com a condenação da ré no pagamento do débito decorrente de alugueres e
encargos em atraso, no valor de R$ 40.767,58 (quarenta mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos),
apontados na petição inicial e no cálculo de pp. 19-20, excluído o valor referente aos honorários contratados, bem como aqueles
vencidos no curso da lide até a efetiva entrega das chaves, devidamente atualizados a partir da data do vencimento de cada
parcela em atraso pelo INPC, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o vencimento de cada
aluguel ou encargo. Deixo de conceder o pedido de despejo liminar pleiteado, mantendo a decisão de pp. 37-38, tendo em vista
que o contrato ajustou a garantia da caução, como previsto no art. 37 da Lei nº 8.245/91. Considerando a ausência injustificada
da demandada à audiência de conciliação designada, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicoPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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lhe multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Estado do Ceará, que
reputo suficiente para punir a parte autora em relação ao ato atentatório ora em apreço. Após o trânsito em julgado, expeça-se
certidão e oficie-se à Procuradoria Fiscal do Estado. Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, com
base no parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno a parte ré no pagamento das despesas e custas processuais, e quanto aos
honorários, condeno a parte ré a pagar 10% (dez por cento) do valor da condenação em favor dos advogados da parte autora.
Publique-se. Registre-se. Intime-se na pessoa de seus advogados pelo DJe.
ADV: DANIEL SCARANO DO AMARAL (OAB 26832/CE), ADV: CAROLINE LIMA FONSECA DO CARMO (OAB 26830/CE) Processo 0138031-91.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Aposentadoria por Invalidez - REQUERENTE: Paulo Henrique
Almeida da Silva - Diante do exposto, acolho a preliminar levantada na contestação, e julgo extinto o presente processo sem
resolução do mérito, em face da ocorrência da coisa julgada, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Condeno
a parte promovente ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa. No entanto, fica a parte acionante isenta do pagamento de aludidas verbas, visto que litiga sob
as benesses da justiça gratuita, se dentro de cinco anos, não puder satisfazer tal obrigação, nos termos do art. 98, caput e §
§ 2 º e 3º do NCPC). Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se na(s)
pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado (a)(s) pelo DJe.
ADV: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (OAB 151056/RJ) - Processo 0146551-50.2013.8.06.0001 Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A - Apelação interposta às pp. 109-118.
Intime(m)-se a(s) apelada(s) para apresentar(em) contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: LARA COSTA DE ALMEIDA (OAB 18775/CE), ADV: FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA MIRANDA (OAB 31409/CE)
- Processo 0146972-30.2019.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Antonia
Eufrausina Neto - REQUERIDO: Romulo Manoel de Souza Ramos - Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as
partes, nos seus exatos termos, e, com isso, extingo, com resolução de mérito, o presente processo, na forma do artigo 487,
III, b, do Código de Processo Civil. As custas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte requerida, nos exatos termos
clausulado no acordo (CPC, artigo 90, §§ 2º e 3º). Após o trânsito em julgado, nada mais havendo a ser providenciado, já que
as custas iniciais já foram adimplidas e serão ressarcidas pela parte requerida diretamente à parte autora, não havendo custas
remanescentes, arquivem-se os presentes autos.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE (OAB 8733/CE)
- Processo 0147916-71.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Carlos
Alberto de Souza - REQUERIDO: Banco Itau Unibanco Itaucard Hipercard S/A - Banco Bradesco S/A - Diante do exposto,
resolvo o processo com apreciação de mérito, com fulcro nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, para rejeitar os pedidos
iniciais. Consoante o disposto no art. 300 do CPC, dois são os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, apesar de existente perigo de
dano, o fato é que o direito do autor não restou devidamente provado, para que seja deferido o pedido de antecipação de tutela.
Assim, diante da ausência do requisito de probabilidade do direito, deixo de conceder a tutela antecipada pleiteada na inicial.
Condeno ainda a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários dos advogados
das demandadas, estes ora fixados, nos termos do parágrafo 2º do art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE; quedando-se suspensa tal exigibilidade, em face da gratuidade
judicial deferida, conforme estabelece o art. 98, caput, e §§ 2º e 3º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes
na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: VLADIA ARAUJO MAGALHAES (OAB 8622/CE), ADV: FERNANDO WALLACE CAMPELO NORONHA (OAB 15441/
CE), ADV: EDUARDO FRAGA (OAB 29561/CE), ADV: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS (OAB 25254/BA) - Processo 014837913.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Leudo Jose do Nascimento Silva
- REQUERIDO: Banco Itau Unibanco S/A - Diante do exposto, resolvo o processo com apreciação de mérito, com fulcro nos
arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, para rejeitar o pedido inicial. Reitero a determinação constante na decisão interlocutória de
p. 102, tendo em vista a tentativa de se levar este Juízo a erro com a homologação de um acordo inexistente e possivelmente
fraudulento. Sendo assim, renovo a determinação de expedição de ofícios para a OAB-CE e ao MP-CE para apuração de tal
fato, remetendo-se cópias de todas as peças dos autos. Consoante o disposto no art. 300 do CPC, dois são os requisitos
para a concessão da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo. No caso, apesar de existente perigo de dano, o fato é que o direito do autor não restou devidamente provado,
para que seja deferido o pedido de antecipação de tutela. Assim, diante da ausência do requisito de probabilidade do direito,
deixo de conceder a tutela antecipada pleiteada na inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários dos advogados do demandado, estes ora fixados, nos termos do parágrafo 2º do art.
85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE; quedando-se
suspensa tal exigibilidade, em face da gratuidade judicial deferida, conforme estabelece o art. 98, caput, e §§ 2º e 3º, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: RACHEL PHILOMENO GOMES CAVALCANTI (OAB 12083/CE) - Processo 0153715-27.2017.8.06.0001 - Despejo
por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Obrigações - REQUERIDO: Marco Aurélio Costa de Oliveira - Em face
das informações coletadas junto ao Banco Central do Brasil, disponibilizadas pelo BacenJud 2.0 (Sistema de Atendimento ao
Poder Judiciário), sobre a existência de ativos em nome da parte devedora e o consequente bloqueio daqueles, quais sejam:
“Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores (p. 223) e “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” (pp.
226-228), tenho por convertido em penhora os valores constritos indicados na conta corrente da parte devedora nas instituições
bancárias mencionadas, e determino que após o decurso do prazo recursal, seja transferido para a conta pública junto a CEF
Caixa Econômica Federal S/A. Intime-se a parte devedora, através de advogados, sobre a referida penhora, podendo oferecer
impugnação, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, CPC). Intime-se a parte credora na pessoa de seu
advogado, pelo DJe. Expediente necessário.
ADV: RODRIGO SARAIVA MARINHO (OAB 15807/CE), ADV: FERNANDO JOSE DO LAGO COSTA (OAB 3301/CE),
ADV: JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES (OAB 9446/BA), ADV: EMMANUEL FONTENELE DE ARAUJO
(OAB 26688/CE), ADV: ANA MICHELLE PASSOS MARREIRO (OAB 38154/CE), ADV: ROMULO AUGUSTO FONTENELE DE
ARAUJO (OAB 28386/CE) - Processo 0156962-84.2015.8.06.0001 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material REQUERENTE: Adeval Martins Nobrega - REQUERIDO: Milton Flávio Barros Oliveira de Souza Pereira - Essor Seguradora S/A
- Diante do exposto, acolho a impugnação ofertada pela parte devedora nas pp. 294-296, para reconhecer a inexigibilidade do
título judicial em relação aos danos materiais sofridos pelo credor MILTON FLÁVIO BARROS OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA,
por inadequação da via eleita, e julgo, nos termos do art. 485, IV do CPC, extinto o cumprimento de sentença apenas em relação
aos danos materiais sofridos pelo dito réu. Condeno a parte credora no pagamento das custas processuais e dos honorários
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advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, cuja exigibilidade fica
suspensa pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em face da gratuidade deferida, por força do art. 98, caput, e § § 2º e 3º, do Código
Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: JANE SPINOLA MENDES (OAB 282931/SP), ADV: PATRICIA MOREIRA CANUTO (OAB 207463/SP), ADV: ROSA
JULIANA CAVALCANTE DA COSTA (OAB 23613/CE) - Processo 0164838-61.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigações - REQUERENTE: GIANT TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA. - Intime-se a parte devedora
pelo correio, no endereço indicado às págs. 121-122, para pagar o valor indicado no cálculo apresentado pela parte credora
de pág(s). 57, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, e honorários
advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Intime-se também do presente despacho a parte
credora na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) pelo DJe.
ADV: RAIMUNDO ARIMATESIO AZEVEDO LIMA (OAB 10099/CE), ADV: BETOVEN RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 5415/
CE) - Processo 0169006-09.2013.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel
- REQUERENTE: CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SANTA CECILIA LTDA. - Aguarde-se, por trinta dias úteis, a devolução e a
juntada do(s) AR(s) relativo(s) à(s) carta(s) de pág(s). 63-64, e depois retornem conclusos.
ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP) - Processo 0177815-46.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Azul Linhas Aéreas S.a e outros - Diante do exposto, resolvo o processo
com apreciação de mérito, com fulcro nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, para rejeitar o pedido inicial apenas em relação
à ré Azul Linhas Aéreas S/A; e em relação as promovidas Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e Sae Turismo Eireli
Me, acolho os pedidos formulados na prefacial, para o fim de: (i) condenar as promovidas Cvc Brasil Operadora e Agência de
Viagens S.A e Sae Turismo Eireli Me solidariamente a pagar aos demandantes, o valor de R$ 5.475,00 (cinco mil, quatrocentos
e setenta e cinco reais), a título de danos materiais, que deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC a contar da data
do desembolso, nos termos do Enunciado nº 43 da Súmula do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
a contar da citação, nos termos do artigo 405 do CC; e (ii) para condenar as promovidas Cvc Brasil Operadora e Agência de
Viagens S.A e Sae Turismo Eireli Me a pagarem solidariamente, a título de indenização por danos morais o valor de R$ 9.370,00
(nove mil, trezentos e setenta reais) para cada um dos autores, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a
contar da citação, nos termos do artigo 405 do CC, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação desta
sentença, nos termos do Enunciado nº 362 da Súmula do STJ. Condeno os demandantes ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários do advogado da parte demandada Azul Linhas Aéreas S/A, estes ora fixados, nos termos
do parágrafo 2º do art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido pelo INPC/
IBGE; quedando-se suspensa tal exigibilidade, em face da gratuidade judicial deferida à p. 61, conforme estabelece o art. 98,
caput, e §§ 2º e 3º, do CPC. Outrossim, condeno as demandadas Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e Sae Turismo
Eireli Me solidariamente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, que ora fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante o disposto no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC,
que deverão ser revertidos em favor da Defensoria Pública do Estado do Ceará, e depositados na conta informada na exordial,
p. 16. Publique-se. Registre-se. Intimem-se o(a) Defensor(a) Público(a) pelo portal, e a parte ré na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s)
advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: RODRIGO SARAIVA MARINHO (OAB 15807/CE) - Processo 0183410-26.2017.8.06.0001 - Homologação de Transação
Extrajudicial - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Riomar Shopping Fortaleza S.a., - Em face das informações coletadas
junto ao Banco Central do Brasil, disponibilizadas pelo BacenJud 2.0 (Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário), sobre a
existência de ativos em nome da parte devedora e o consequente bloqueio daqueles, quais sejam: “Recibo de Protocolamento
de Bloqueio de Valores (p. 154) e “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” (pp. 157-159), tenho por convertido
em penhora os valores constritos indicados na conta corrente da parte devedora nas instituições bancárias mencionadas, e
determino que após o decurso do prazo recursal, seja transferido para a conta pública junto a CEF Caixa Econômica Federal
S/A. Intime-se a parte devedora, por carta/Correio, sobre a referida penhora, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo
de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, CPC). Intime-se a parte credora na pessoa de seu advogado, pelo DJe.
ADV: NATÁLIA MARTINS FEITOSA (OAB 34605/CE), ADV: SERGIO DE LIMA SA (OAB 30301/CE), ADV: THIAGO ARAUJO
DE PAIVA DANTAS (OAB 28711/CE) - Processo 0183923-28.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano
Material - REQUERENTE: Anamélia Moreira de Farias - REQUERIDO: MC COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - EPP
- Desarquivem-se independentemente de pagamento de custas, já que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judicial
. Recebo o pedido de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora pelo correio/por mandado, para pagar o valor
indicado no cálculo apresentado pela parte credora de pág(s). 84, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor do débito, e honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Intimese também do presente despacho a parte credora na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) pelo DJe.
ADV: GABRIELLA GRABOSKI (OAB 40155/GO), ADV: KLIVIA HANNE SIQUEIRA DIAS (OAB 38309/GO), ADV: KLIZZIANE
SANTIAGO AZEVEDO (OAB 20178/CE), ADV: MARCELO DA SILVA (OAB 17053/CE) - Processo 0195546-26.2015.8.06.0001
- Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Marcos Wellington Carvalho Teles - REQUERIDO:
Administradora de Consorcio Saga S/C Ltda - Diante do exposto, resolvo o processo com apreciação de mérito, com fulcro
nos arts. 487, I, e 490, ambos do CPC, para rejeitar os pedidos iniciais. Consoante o disposto no art. 300 do CPC, dois são
os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. No caso, apesar de existente perigo de dano, o fato é que o direito do autor não restou devidamente
provado, para que seja deferido o pedido de antecipação de tutela. Assim, diante da ausência do requisito de probabilidade
do direito, deixo de conceder a tutela antecipada pleiteada na inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento de custas
e despesas processuais, bem como de honorários dos advogados da demandada, estes ora fixados, nos termos do parágrafo
2º do art. 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido pelo INPC/IBGE; quedando-se
suspensa tal exigibilidade, em face da gratuidade judicial deferida, conforme estabelece o art. 98, caput, e §§ 2º e 3º, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: NAYARA BATISTA PORFÍRIO SAMPAIO (OAB 35744/CE), ADV: TITO PORFIRO SAMPAIO (OAB 2874/CE) - Processo
0202287-53.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão / Resolução - REQUERENTE: CONSTRUTORA NOVA CASA
LTDA - Defiro, em parte, os pedidos constantes na petição da parte credora de p. 194 e requisito à autoridade supervisora
do sistema bancário, via Internet, por meio do sistema BACENJUD, informações sobre a existência de ativos em nome
do(a) devedor(a) Henrique Lopes de Freitas, a fim de possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
determinando, de logo, a sua indisponibilidade até o valor atualizado do débito constante do cálculo de pág(s). 176-179, aí já
incluídos os honorários advocatícios e a multa fixados em 10% (dez por cento) pelo não cumprimento da obrigação no prazo
legal. Verificada a existência de ativos financeiros, efetive-se a penhora, e, após, intime-se a parte devedora. Constatada, porém,
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a inexistência de valores, de titularidade da parte devedora, passíveis de bloqueio, intime-se, a parte credora para requerer o
que entender cabível. Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao Cartório de Distribuição de Registros de Imóveis de Fortaleza
e Cartório de Distribuição de Registros de Imóveis de Maracanaú, eis que a própria parte requerida pode obter as informações
solicitadas pessoalmente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sem a necessidade de determinação judicial.
Intime(m)-se na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) pelo DJe.
ADV: CARLOS OTAVIO DE ARRUDA BEZERRA (OAB 5207/CE), ADV: FRANCISCO ERIONALDO CRUZ (OAB 15205/
CE), ADV: LUCIANO POUCHAIN BOMFIM (OAB 22770/CE), ADV: ANA THEREZA GRAÇA MARCELO (OAB 19246/CE), ADV:
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES (OAB 16755/CE) - Processo 0208529-28.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Assembléia - REQUERENTE: MARIA DO CARMO CORREIA VALE - REQUERIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MILLENIUM
PERSONAL SPACE - Em face das informações coletadas junto ao Banco Central do Brasil, disponibilizadas pelo BacenJud
2.0 (Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário), sobre a existência de ativos em nome da parte devedora e o consequente
bloqueio daqueles, quais sejam: “Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores (p. 197) e “Detalhamento de Ordem Judicial
de Bloqueio de Valores” (pp. 198-199), tenho por convertido em penhora os valores constritos indicados na conta corrente da
parte devedora nas instituições bancárias mencionadas, e determino que após o decurso do prazo recursal, seja transferido
para a conta pública junto a CEF Caixa Econômica Federal S/A. Intime-se a parte devedora, através de advogados, sobre a
referida penhora, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, CPC). Intime-se a
parte credora na pessoa de seu advogado, pelo DJe. Expediente necessário.
ADV: ADALBERTO RODRIGUES RIBEIRO (OAB 4724/CE) - Processo 0214817-21.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: José Clever Cavalcante - Maria Regilania Vasconcelos Cavalcante - Fale a
parte autora sobre as peças de pág(s). 201-204, e diga se ainda tem algo mais a requerer, em cinco dias úteis, sob pena de
arquivamento, e depois retornem os autos conclusos. Intime(m)-se na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) pelo DJe.
ADV: JOSE DAVID PINHEIRO SILVEIRO (OAB 21327/CE), ADV: CARLOS ALBERTO SILVERIO COSTA (OAB 8465/CE),
ADV: MARCOS VINICIUS VIANNA (OAB 9198/CE) - Processo 0423052-66.2010.8.06.0001 - Procedimento Sumário - Acidente
de Trânsito - REQUERENTE: Carlos Alberto Santiago de Andrade - REQUERIDO: M. Y. Pordeus Transportes de Cargas Ltda
- Certifique a Secretaria sobre a tempestividade do recurso interposto. Diante do caráter infringencial postulado nos embargos
declaratórios, determino que a parte embargada seja intimada para oferecer suas contrarrazões, no prazo de cinco dias. Fale a
parte credora sobre a petição e documentos de pág(s). 392-398, em cinco dias úteis, e depois retornem conclusos, com a devida
urgência, para decisão interlocutória. Intime(m)-se na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: BENEDITO GOMES COUTINHO (OAB 2943/CE) - Processo 0462551-23.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum Auxílio-Doença Acidentário - REQUERENTE: Cicero Alves Costa - Renove-se o expediente de pp. 194-195, fazendo constar
nele os dados da conta judicial informada pelo autor na petição de pp. 209-210. Intime-se a parte autora na(s) pessoa(s) de
seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: WILSON DE NOROES MILFONT NETO (OAB 15248/CE), ADV: RUBENS FERREIRA STUDART FILHO (OAB 16081/
CE) - Processo 0686248-75.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Adriana
Gomes Lopes - Me - Em face das informações coletadas junto ao Banco Central do Brasil, disponibilizadas pelo BacenJud 2.0
(Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário), sobre a existência de ativos em nome da parte devedora e o consequente
bloqueio daqueles, quais sejam: “Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores (p. 72) e “Detalhamento de Ordem Judicial
de Bloqueio de Valores” (pp. 73-74), tenho por convertido em penhora os valores constritos indicados na conta corrente da
parte devedora nas instituições bancárias mencionadas, e determino que após o decurso do prazo recursal, seja transferido
para a conta pública junto a CEF Caixa Econômica Federal S/A. Intime-se a parte devedora, por carta/correio, sobre a referida
penhora, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, CPC). Intime-se a parte
credora na pessoa de seu advogado, pelo DJe. Expediente necessário.
ADV: MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA (OAB 18624/CE), ADV: ROBERTA DUARTE VASQUES (OAB 14140/CE), ADV:
EUGENIO DUARTE VASQUES (OAB 16040/CE), ADV: DIEGO MONTEIRO MACIEL LIMA (OAB 24142/CE), ADV: MAURO
CARMÉLIO SANTOS COSTA NETO (OAB 33688/CE), ADV: LUCAS COSTA DE PINHO PESSÔA (OAB 38619/CE), ADV: LUCAS
SARAIVA JORDÃO (OAB 40851/CE) - Processo 0853137-28.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano
Material - REQUERIDO: Urbanistica Brasilis - Empreendimento Imobiliario Ltda - Em face das informações coletadas junto ao
Banco Central do Brasil, disponibilizadas pelo BacenJud 2.0 (Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário), sobre a existência
de ativos em nome da parte devedora e o consequente bloqueio daqueles, quais sejam: “Recibo de Protocolamento de Bloqueio
de Valores (p. 154) e “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” (pp. 157-159), tenho por convertido em penhora
os valores constritos indicados na conta corrente da parte devedora nas instituições bancárias mencionadas, e determino que
após o decurso do prazo recursal, seja transferido para a conta pública junto a CEF Caixa Econômica Federal S/A. Intime-se
a parte devedora, através de advogados, sobre a referida penhora, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 5
(cinco) dias (art. 854, §§ 2º e 3º, CPC). Expediente necessário.
ADV: ANA JOSETE FERREIRA MESQUITA (OAB 8503/CE) - Processo 0854085-67.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Cédula Hipotecária - REQUERENTE: ESPÓLIO DE RAYMUNDO MATOS DE BEZERRA LIMA - MARILZA PEREIRA BEZERRA
LIMA - Publique-se a sentença de pp. 69-71. Intime-se a embargada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre
os embargos declaratórios de pp. 78-83, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC. Intime(m)-se na(s) pessoa(s) de seu(ua)(s)
advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: ANA JOSETE FERREIRA MESQUITA (OAB 8503/CE), ADV: LARA ROLA BEZERRA DE MENEZES (OAB 22373/CE),
ADV: SUZYANE MOURA LIMA (OAB 40437B/CE) - Processo 0854085-67.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Cédula
Hipotecária - REQUERENTE: ESPÓLIO DE RAYMUNDO MATOS DE BEZERRA LIMA - MARILZA PEREIRA BEZERRA LIMA
- REQUERIDO: BNB - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - Vistos, etc. (...) Diante do exposto, acolho o pedido inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, c/c art. 490, ambos do CPC, para declarar a extinção
da obrigação, com o consequente levantamento de hipoteca incidente sobre o imóvel objeto da lide, determinando a baixa do
gravame na matrícula imobiliária correspondente (nº 20.945), expedindo-se mandado de averbação para o Cartório de Registro
de Imóveis competente, após o trânsito em julgado da presente. Indefiro o pedido de tutela antecipada pleiteado, diante da
ausência da probabilidade do direito, tendo em vista que o direito de ação é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5°,
inciso XXXV, da Constituição Federal, logo não pode este Juízo inibir o réu de ajuizar qualquer ação executiva em face da parte
autora. Condeno a parte ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor do proveito econômico obtido, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato que deverá ser convertido em real e
atualizado pelo INPC, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se na(s) pessoa(s) de seu(ua)
(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: JOSÉ EDUARDO MARZAGÃO FILHO (OAB 18257/CE), ADV: JAIME DE MORAIS VERAS JUNIOR (OAB 16921/CE),
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ADV: CAMILA CABO MAIA (OAB 27638/CE) - Processo 0883666-30.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: RODRIGO CABO MAIA - REQUERIDO: CAMERON CONSTRUTORA S/A Diante da inércia do signatário da petição de p. 222, no tocante ao determinado no decisório de pp. 234-235, conforme certificado
à p. 241, determino a continuação da representação da parte promovida CAMERON CONSTRUTORA S/A, pelo advogado JAIME
DE MORAIS VERAS JUNIOR, OAB/CE nº 16.921, até o cumprimento do disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil,
uma vez que a cientificação inequívoca da parte para constituição de novo patrono é ônus do advogado denunciante. Nesse
sentido, segue orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: VOTO Nº 21397 A.I. Nº 202272789.2018.8.26.0000 COMARCA: SÃO PAULO AGTE.: JULIANA PRADO MARQUES (CAUSA PRÓPRIA) AGDO.: BANCO DO
BRASIL S/A INTDO.: DENIVER DE SIQUEIRA SILVA (JG) AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
DETERMINOU À ADVOGADA RENUNCIANTE A REPRESENTAR OS INTERESSES DO AUTOR, ATÉ O CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 112 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NOTIFICAÇÃO DA RENÚNCIA DO MANDATO VIA APLICATIVO
WHATSAPP AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DESTINATÁRIO DA MENSAGEM SERIA O MANDANTE CIENTIFICAÇÃO
INEQUÍVOCA DA PARTE É ENCARGO DO PATRONO DENUNCIANTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO Nesse mesmo
sentido, segue orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo
de dez dias após a sua notificação, incumbe ao advogado representa-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à
profissão (STJ, REsp. 320.345, rel. Min. Fernando Gonçalves). No mais, certifique a SEJUD o trânsito em julgado da sentença
de pp. 228-229, e após, retornem os autos conclusos, ensejo em que será apreciado o pedido de p. 245-246. Intime(m)-se na(s)
pessoa(s) de seu(ua)(s) advogado(a)(s) pelo DJe.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0887689-19.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Planos
de Saúde - REQUERIDO: Unimed de Fortaleza - Diante do cálculo de p.855, intime-se a parte promovida, na pessoa de seu
advogado pelo DJ, para pagar as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de inscrição na dívida ativa
do Estado.

EXPEDIENTES DA 33ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE CAVALCANTE JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0200/2019
ADV: JOSE MARIA PHILOMENO GOMES (OAB 23099/CE) - Processo 0021887-05.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Luciana Aragao Quixada Felicio - REQUERIDO: União Norte Brasileira de
Educação e Cultura ( Faculdade Catolica do Ceara) - Isso posto, revogo a liminar deferida na decisão de fls. 37/56 e extingo o
presente processo, sem resolução do mérito, com espeque nos arts. 77, V, e 485, III. Não foi analisado até a presente data o
pleito de gratuidade judiciária, o que ora defiro. Condeno a parte autora, entrementes, ao pagamento das custas processuais.
Contudo, sendo a mesma beneficiária da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento respectivo, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, a contar desta data, quando, então, a obrigação restará prescrita, salvo se, antes de transcorrido o lapso
temporal assinalado, a parte beneficiária pela isenção puder honrá-las, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ficando,
dessarte, obrigada a pagá-las (arts. 90 e 98, § 3º, do CPC). Sem honorários, por não ter havido contestação.
ADV: BERGSON GIRAO MARQUES (OAB 14497/CE), ADV: MAXIMIANO AGUIAR CAMARA (OAB 5879/CE), ADV: JOSE
BERNADETE MARQUES (OAB 2996/CE), ADV: ANDRE LUIZ BARROS RODRIGUES (OAB 18173/CE) - Processo 006655428.2007.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Condominio Edificio Montpellier
- REQUERIDO: Grm Projetos e Construcoes Ltda - Ex positis, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com
espeque nos art. 485, inciso VI, da Lei de Ritos Civil. Custas pela parte autora e já recolhidas. Sem honorários.
ADV: NATHALIA RORIZ SAMPAIO FARIAS (OAB 21983/CE) - Processo 0110130-51.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Gabrielle Sousa Araujo - Em atenção à petição de fl. 266, manifeste-se o
autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cumprimento integral do acordo firmado e homologado (fl. 262), nos termos dos §§ 1º
e 3º, do Art. 526, do CPC/15.
ADV: CARLOS ROBERTO MACHADO PIMENTEL (OAB 20083/CE), ADV: LEONARDO PINHEIRO PIMENTEL (OAB
16208/CE) - Processo 0115532-16.2019.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - REQUERENTE:
Francisco Emanuel Sampaio de Sousa - Ante o exposto e por já ter-se exaurido a jurisdição deste juízo para o mérito da ação
de conhecimento, deixo de conhecer o pedido de fls. 43. Arquivem-se os autos, após o trânsito em julgado da sentença de fls.
33/34.
ADV: RACHEL PINHEIRO FERREIRA DE MELO (OAB 15213/CE), ADV: FRANCISCO EVANDRO PAZ (OAB 18370/CE)
- Processo 0119300-47.2019.8.06.0001 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - CONSGTE: Investimenti
Gold 1 Empreendimentos Imobiliários Ltda - CONSIGNADO: Sandro Camata - Expeça-se alvará de levantamento, em favor do
representante do consignado, com procuração de poderes específicos (fls. 108-110), nos termos da cláusula 6ª letra “a”, do
acordo homologado, bem como a expedição de mandado para ordem de baixa/cancelamento da hipoteca referida na letra “b” da
cláusula suso mencionada, especificamente a constante do R.10 da Matrícula nº 9.275, isto após a satisfação da condição ali
estabelecida e do recolhimento das custas inerentes ao ato. Custas e honorários na forma pactuada, aquelas já recolhidas (fls.
78). Sem custas remanescentes, nos termos do Art. 90 § 3º do CPC
ADV: RACHEL PINHEIRO FERREIRA DE MELO (OAB 15213/CE), ADV: FRANCISCO EVANDRO PAZ (OAB 18370/CE) Processo 0119300-47.2019.8.06.0001 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - CONSGTE: Investimenti Gold
1 Empreendimentos Imobiliários Ltda - CONSIGNADO: Sandro Camata - Diante das razões expostas, conheço dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, mas para REJEITÁ-LOS, nos termos do Art. 1.022, I, do CPC/15, ao passo que não
se verifica a obscuridade apontada.
ADV: DANNY MEMORIA SOARES (OAB 30539/CE) - Processo 0133721-42.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Despesas Condominiais - REQUERENTE: Condomínio Saint Square - Não obstante o decurso de prazo razoável para a
efetivação da medida, não houve a observância do comando, qual seja, o recolhimento das custas processuais. É de se
observar, outrossim, a inexistência no ordenamento jurídico pátrio de previsão para o recolhimento das custas somente ao
final do processo. Ante tal fato, hei por bem julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290, 321,
parágrafo único, e 485, I, da Lei de Ritos Civil. Sem custas.
ADV: DANNY MEMORIA SOARES (OAB 30539/CE) - Processo 0134611-78.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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- Despesas Condominiais - REQUERENTE: Condomínio Espaço do Bem - Não obstante o decurso de prazo razoável para
a efetivação da medida, não houve a observância do comando, qual seja, o recolhimento das custas processuais. É de se
observar, outrossim, a inexistência no ordenamento jurídico pátrio de previsão para o recolhimento das custas somente ao
final do processo. Ante tal fato, hei por bem julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290, 321,
parágrafo único, e 485, I, da Lei de Ritos Civil. Sem custas.
ADV: HAROLDO GUTEMBERG URBANO BENEVIDES (OAB 28242/CE) - Processo 0142356-12.2019.8.06.0001 - Ação de
Exigir Contas - Bancários - REQUERENTE: J.j. Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda - Não obstante o decurso de prazo
razoável para a efetivação da medida, não houve a observância do comando, permanecendo a ação paralisada, por desídia da
parte promovente. Ante tal fato, hei por bem julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290, 321,
parágrafo único, e 485, I, da Lei de Ritos Civil. Sem custas.
ADV: DANNY MEMORIA SOARES (OAB 30539/CE) - Processo 0144538-68.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Despesas Condominiais - REQUERENTE: Condomínio Edifício Marbello Residence Service - Não obstante o decurso de prazo
razoável para a efetivação da medida, não houve a observância do comando, qual seja, o recolhimento das custas processuais.
É de se observar, outrossim, a inexistência no ordenamento jurídico pátrio de previsão para o recolhimento das custas somente
ao final do processo. Ante tal fato, hei por bem julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 290, 321,
parágrafo único, e 485, I, da Lei de Ritos Civil. Sem custas.
ADV: RENAN BARBOSA DE AZEVEDO (OAB 23112/CE) - Processo 0148935-20.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum Nulidade / Anulação - REQUERENTE: M.F.C.D. - Processo redistribuído para esta vara em 07 de agosto de 2019, oriundo da 2ª
Vara Cível - distribuição originária em 14 de junho de 2012, em virtude de criação de varas especializadas, conforme Portaria
nº. 849/2017, deste Fórum. Intime-se a parte autora, por seu causídico, para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias, se há interesse
no prosseguimento do feito, em virtude do lapso temporal já transcorrido, desde a última decisão, bem como tendo em vista a
alteração do Juízo.
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE), ADV: JÚNIOR SOUSA AGUIAR (OAB 38185/CE) - Processo
0149852-92.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Mateus Duarte Não obstante o decurso de prazo razoável para a efetivação da medida, não houve a observância do comando, permanecendo a
ação paralisada, por desídia da parte promovente. Ante tal fato, hei por bem julgar extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro nos arts. 321, e 485, I, da Lei de Ritos Civil. Sem custas.
ADV: RUBENS MAGALHÃES FERREIRA (OAB 41192/CE) - Processo 0154225-69.2019.8.06.0001 - Usucapião - Usucapião
Extraordinária - REQUERENTE: José Flávio da Costa Magalhães - Isto posto, com base no Art. 485, VIII, CPC, extingo por
sentença o presente feito sem resolução de mérito. Custas pelo promovente, nos termos do Art. 90, “caput”, do CPC, mas
dispensadas em virtude da gratuidade judicial deferida. Sem custas remanescentes, Art. 90 § 3º do CPC e sem honorários.
ADV: LEYSLY CRISTINA ALVES REINALDO (OAB 40928/CE), ADV: LEYSLY CRISTINA ALVES REINALDO (OAB 40928/
CE) - Processo 0155563-78.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Maria Lucilene Clara
da Silva - Ex positis, tendo em vista a desistência do feito, antes mesmo do recebimento da exordial, louvando-se nos arts. 321
e 485, I, da Lei de Ritos Civil, extingo o presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas.
ADV: ANTONIO WERNER FEITOSA (OAB 21574/CE) - Processo 0182608-91.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Princesa do Norte Conceito Padaria e Confeitaria Ltda Epp - Não obstante
o decurso de prazo razoável para a efetivação da medida, não houve a observância do comando, permanecendo a ação
paralisada, por desídia da parte promovente. Ante tal fato, hei por bem julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fulcro nos arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I, da Lei de Ritos Civil. Sem custas.
ADV: ANDRE CAMPOS PACHECO VASQUEZ (OAB 18090/CE) - Processo 0187086-45.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Pagamento - REQUERENTE: Thiago Lima Xavier de Oliveira - Em consonância aos fundamentos jurídicos expostos,
e, com fulcro, nos Arts. 485, I, 330, IV, 321, caput, e parágrafo único, todos do CPC/15, julgo EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO a presente ação pelo indeferimento da inicial. Concedo a gratuidade judiciária em favor do promovente, em razão da
presunção da pessoa natural prevista, no §3º, do Art. 99, do CPC/15. Em conseguinte, condeno-o ao pagamento das custas,
porém, suspensa e exigibilidade de tal cobrança consoante determina o §3º, do Art. 98, do CPC/15.
ADV: FERNANDO SAVIUS PASSOS DE SANT¿ANNA (OAB 26074/CE), ADV: JARDESON HENRIQUE FEITOSA SALES
(OAB 26931/CE), ADV: FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 21189/CE), ADV: HELDER PONTES FERREIRA
(OAB 9756/CE) - Processo 0188968-13.2016.8.06.0001 - Consignação em Pagamento - Previdência privada - CONSGTE: Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.a. (capef) - CONSIGNADA: Ismênia Maria Veras Monteiro
de Menezes e outro - Em atenção ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto (fls. 368-382), intime-se o apelado para apresentar
contrarrazões recursais, nos termos do §1º do Art. 1.010 do CPC/15. Empós, decorrido o prazo com ou sem a manifestação do
apelado, subam os autos à apreciação do Tribunal de Justiça.
ADV: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA (OAB 20417/CE) - Processo 0209502-80.2013.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Seguro - REQUERENTE: RENATO DE SOUSA MOTA - Manifeste-se o autor, por meio de causídico, no prazo de 05
(cinco) dias, sobre o cumprimento voluntário de sentença (fl,.141-147), apresentada pelo réu.
ADV: LAIS FERREIRA DA SILVA CARMO (OAB 26630/CE) - Processo 0211792-68.2013.8.06.0001 - Despejo - Locação de
Imóvel - REQUERENTE: QUADRA IMOBILIARIA LTDA - REQUERIDO: Marcelo Cabral de Lucena - Inacio Carlos Ventura de
Lucena - Assim, reconheço o acordo firmado entre o promovente e o réu Inácio Carlos Ventura de Lucena (fls. 150/152) e o
homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo nos termos do Art. 487, Inc.
III letra b do CPC. Em relação ao réu Marcelo Cabral de Lucena, acolho a manifestação de fls. 156 como desistência da ação
e a homologo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, VIII, CPC. Custas e honorários na forma
pactuada, aquelas já recolhidas (fls. 67/69). Sem custas remanescentes, nos termos do Art. 90 § 3º do CPC.
ADV: ANTONIO ESMERALDO FERREIRA SILVA (OAB 26202/CE) - Processo 0227950-58.2000.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Oseliana Mota Araujo - Processo redistribuído para esta vara em
21 de dezembro de 2017, oriundo da 24ª Vara Cível - distribuição originária em 05 de dezembro de 1994, em virtude de criação
de varas especializadas, conforme Portaria nº. 849/2017, deste Fórum. Intime-se a parte autora, por seu causídico, para dizer,
no prazo de 15 (quinze) dias, se há interesse no prosseguimento do feito, em virtude do lapso temporal já transcorrido, desde a
última decisão, bem como tendo em vista a alteração do Juízo; requerendo o que entender de direito.
ADV: WALMAR CARVALHO COSTA (OAB 6210/CE) - Processo 0414089-21.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: Marcondes Edson Miranda Filho - Assim, ante o extenso lapso temporal
transcorrido desde a última decisão, bem como a possibilidade da prescrição intercorrente, determino a intimação do exequente,
por seu advogado, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 421, § 5º do CPC.
ADV: MARCOS VINICIUS VIANNA (OAB 9198/CE), ADV: JUAREZ MORAIS CHAVES (OAB 11964/CE) - Processo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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0547734-25.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Filipe Hugo Ponte Neres
- REQUERIDO: Faculdade Integrada da Grande Fortaleza - Fgf - A partir do despacho de fls. 520 e documento de fls. 521
depreende-se que o recurso foi remetido ao TJCE, contudo sem comprovação nos autos digitais. Assim e em virtude do lapso
temporal já transcorrido desde a última decisão, bem como tendo em vista a alteração do juízo, determino a intimação das
partes, por seus advogados, para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, o andamento daquele recurso.
ADV: ANTONIO AIRTON SAMPAIO DE CASTRO (OAB 7356/CE), ADV: JOSE AIRTON MATOS FEIJAO (OAB 18941/CE),
ADV: SHEILA DANTAS BANDEIRA DE MELO (OAB 14439/CE), ADV: SILVIA MARIA FARIAS DE CASTRO E SILVA (OAB 11027/
CE) - Processo 0672372-53.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - REQUERENTE: Condominio Edificio Francisco Marto REQUERIDO: Companhia de Agua e Esgoto do Ceara Cagece - Indefiro o pleito de fls. 543, haja vista que inexistem honorários
a serem levantados, uma vez que o acórdão de fls. 501/506 determinou a compensação dos honorários nos termos do art. 21
do CPC, vigente na época. Considerando os documentos de fls. 13, 171 e 179, determino que o alvará judicial seja expedido
em nome exclusivo do condomínio autor, a ser levantado através de seu atual síndico, devidamente comprovado junto as
instituições bancárias.
ADV: CIRO DAHER DE FREITAS MENDES (OAB 20507/CE), ADV: ATILA GOMES FERREIRA (OAB 20506/CE),
ADV: GIOVANNI FEITOSA OLIVEIRA TEOFILO (OAB 31072/CE) - Processo 0863176-84.2014.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: GUERREIRO CONSTRUÇÕES LTDA ME - REQUERIDO: EXPANSION II
PARTICIPACOES LTDA - Em consonância aos fundamentos jurídicos expostos, e, com fulcro, no Art. 487, I, do CPC/15, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para o fim de : A) declarar a rescisão dos contratos firmados entre as
partes por culpa exclusiva da promitente-vendedora em decorrência do atraso na entrega dos lotes; B) condenar a promovida à
restituição integral dos valores pagos pelos autores em quantia correspondente à R$ 40.231,98 (quarenta mil, duzentos e trinta
e um reais e noventa e oito centavos) - devidamente corrigida pelo índice IPCA, salvo se o INCC for menor, contado da data
de cada desembolso financeiro, bem como acrescido de juros compensatórios fixados em 1% (um por cento) a.m., calculados
na forma simples a partir da data da citação (Art. 405, CC/02). Em razão da sucumbência mínima da parte promovente
(parágrafo único, Art. 86, CPC/15), condeno a promovida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC/15.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0872790-16.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: BRADESCO SAÚDE - Em consonância aos fundamentos jurídicos expostos,
e, com fulcro, no Art. 355, I, c/c 487, I, ambos do CPC/15, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a parte
promovida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente, pelo
índice IGP-M, a contar da data da sentença (Súmula 43, STJ), e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês fixados
a partir da data da citação (Art. 405 do CC/02). Condeno, ainda, a promovida às custas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC/15.
ADV: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (OAB 151056/RJ) - Processo 0903587-72.2014.8.06.0001 Procedimento Comum - Bancários - REQUERIDO: Banco Itaú Unibanco S.A. - Em consonância aos fundamentos jurídicos
expostos, e, com fulcro, no Art. 487, I, do CPC/15, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais, para o fim de condenar a instituição
financeira demandada ao pagamento de: A) danos materiais equivalentes à restituição dos valores indevidamente descontados
da conta corrente do autor, na quantia de R$ 4.963,00 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais), a ser devidamente
corrigida, pelo índice IGP-M, contado da do desconto indevido (Súmula 43, STJ), bem como acrescida de juros de mora simples
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405, CC/02); B) danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
incidindo correção monetária, pelo índice IGP-M, a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ), e juros moratórios simples
de (1% ao mês) a contar da data da citação (Art. 405, CC/02); Condeno a promovida ao pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art.
85, §2º, CPC/15).

JUÍZO DE DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE CAVALCANTE JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0201/2019
ADV: DANNY MEMORIA SOARES (OAB 30539/CE) - Processo 0165422-21.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Despesas Condominiais - REQUERENTE: Condomínio Jardim das Orquideas - De modo perfunctório, não vislumbro provas
suficientes a atestar a impossibilidade do condomínio promovente em custear as despesas processuais, ao passo que,
diferentemente da pessoa natural, que invoca presunção (Art. 99, §3º, CPC/15), a pessoa jurídica precisa comprovar a condição
de impossibilidade (Súmula 481 do STJ). Dessa forma, os valores dos créditos cobrados, assim como a falta de documento
idôneo capaz de indicar a situação econômica do condomínio, induz-me supor que este tem capacidade financeira de arcar com
as custas judiciais e demais gastos da presente ação, notadamente porque deveria possuir fundo de reserva para despesas
extraordinárias. Diante disso, intime-se a parte promovente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, consoante
previsão do Art. 99, §2º, ambos do CPC/15, a fim de juntar aos autos documentos comprobatórios necessários à aferição da
insuficiência de recursos sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária.

JUÍZO DE DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE CAVALCANTE JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0202/2019
ADV: LEONARDO ARAUJO DE SOUZA (OAB 15280/CE) - Processo 0062887-68.2006.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: F N Distribuidora de Alimentos Ltda - Manifeste-se a parte autora, por seu
causídico, atendendo ao despacho de fl. 133; ou requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de extinção do feito, sem resolução do mérito.
ADV: PEDRO DO NASCIMENTO LIMA FILHO (OAB 38368/CE), ADV: DANIEL MARQUES FERNANDES (OAB 38308/CE)
- Processo 0119463-27.2019.8.06.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Ana Paula Tomé Teófilo - Em
perfunctório análise do processo, constato que ainda não houve a publicação do edital de fl. 37, publique-se o edital no prazo de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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30 (trinta) dias. Observando-se a gratuidade judiciária. Determino a intimação da Procuradoria Geral do Município e da União,
para manifestarem interesse na causa.
ADV: WAGNER ROCHA JOVENTINO (OAB 33893/CE) - Processo 0137765-07.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Responsabilidade do Fornecedor - REQUERENTE: Maria da Salete Medeiros de Freitas e outro - Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da
decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na
data de 25/09/2019 às 14:40h na sala da Transformação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão:
“Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de
Conciliação para a data de 25/09/2019 às 14:40h na sala da Transformação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes
autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: FRANCISCO MARTINS FILHO (OAB 4057/CE) - Processo 0144382-17.2018.8.06.0001 - Usucapião - Usucapião
Ordinária - REQUERENTE: Izete Ribeiro Lima - Indefiro a petição de fls. 116-117, ante o teor da declaração de fl. 23. Intime-se
a parte autora para no prazo de 15(quinze) dias qualificar adequadamente o proprietário do imóvel. Providencie a secretaria de
vara a juntada aos presentes autos do edital publicado no Diário da Justiça Eletrônica nº. 2049, em 13 de dezembro de 2018, a
que se refere a certidão de fl. 54.
ADV: MARIA JOSE BESERRA (OAB 5455/CE), ADV: ANTONIO JORGE ALVES DE LIMA (OAB 34584/CE) - Processo
0147802-98.2016.8.06.0001 - Monitória - Cheque - REQUERENTE: Luís Pinto do Amaral Neto - Defiro parcialmente o pleito de
fl. 63, para determinar tão somente a consulta no sistema BACENJUD, para localizar o endereço da requerida. Com o resultado
intime a requerente.
ADV: ANA JOSETE FERREIRA MESQUITA (OAB 8503/CE), ADV: KARLA DE ALCANTARA NOGUEIRA BORGES (OAB
25244/CE), ADV: VANESSA MARTINEZ FANEGO (OAB 27322A/CE), ADV: JOAO LUCIO ROLA FERREIRA (OAB 7538/CE), ADV:
RODOLFO CABREIRA LOPES (OAB 26258/CE), ADV: RUI NOGUEIRA PAES CAMINHA BARBOSA (OAB 22355/CE) - Processo
0149991-54.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Mútuo - REQUERENTE: JOSEF ANAVIAN - REQUERIDO: GOLDOZ
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAMARÕES LTDA EPP e outro - Em atenção aos pedidos de prova testemunhal e
de depoimento pessoal do autor requeridos pela parte promovida, às fls. 252-253, indefiro-os, nos termos do parágrafo único
do Art. 370 do CPC/15, por serem estas diligências inúteis do ponto de vista prático da demanda e meramente protelatórias,
ao passo que o objeto da ação de cobrança de mútuo prescinde de provas orais. Ainda, no tocante ao pedido formulado pelo
promovente, às fls. 259-261, relativo à exibição dos livros de diário e de caixa, entendo que tal requerimento se expressa como
pedido incidental de exibição de documento que não é passível de conhecimento, nessa fase processual, ao passo que, após a
estabilização da demanda, na decisão de saneamento (fl. 249), não mais se torna possível o aditamento dos pedidos consoante
prevê o Art. 329, II, do CPC/15. Diante disso, anuncio o julgamento antecipado do mérito nos termos do Art. 355, I, do CPC/15.
ADV: FERNANDA ROCHELLE SILVEIRA SILVA DA COSTA (OAB 19220/CE) - Processo 0151455-06.2019.8.06.0001 Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Companhia Industrial de Óleos do Nordeste - Cione
- Custas Recolhidas. Cumpra-se a Decisão interlocutória de fl. 47.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) - Processo 0161614-08.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Irismar Mendes - Defiro a gratuidade judiciária. Em virtude da não disponibilidade
de datas próximas, assim como visando a dar andamento ao feito, em homenagem ao princípio da celeridade processual,
afasto, momentaneamente, a incidência do art. 334 do CPC. Isto posto, CITE-SE a parte requerida dos termos da exordial, a
fim de que apresente RESPOSTA à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se que a não apresentação desta
acarretará a presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte requerente na peça inicial.
ADV: MIGUEL VICTOR VASCONCELOS MESQUITA (OAB 22417/CE) - Processo 0163736-91.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Aldelayne Priscila Moura Lima Pita e outro - Em breve análise à exordial
(fls. 1-23), evidencio, de antemão, que o promovido Thiago Augusto Rodovalho não foi adequadamente qualificado, de modo
que não será possível cumprir sequer a diligência citatória. Diante disso, intime-se a parte promovente para que, no prazo de
15 (quinze) dias, emende à inicial, de modo a qualificar adequadamente o promovido supracitado, notadamente quanto ao seu
endereço para citação e indicação de CPF, sob pena de indeferimento da inicial (parágrafo único, Art. 321, CPC/15).
ADV: CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA (OAB 4203/CE) - Processo 0165373-77.2019.8.06.0001 Procedimento Comum - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: José Adauto Bezerra - Abm Incorporadora Imobiliaria Juazeiro
do Norte Spe Ltda - Vistos etc. Defiro o pedido de fls. 497, determinando a SEJUD que oficie aos cartórios nominados na
referida peça processual, para fins de intransferibilidade de bens, nos termos da decisão de fls. 466/468. Intime(m)-se.
ADV: ERICK CHRISTIAN GOMES RIBEIRO (OAB 33883/CE) - Processo 0165628-35.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Planos de Saúde - REQUERENTE: Luciana Cesar Torres Melo Lima e outro - De modo perfunctório, tendo em vista
a ausência de qualificação profissional da representante legal da menor promovente, bem como inexistente prova de seus
rendimentos, surgem dúvidas acerca da condição socioeconômica desta para prover as custas processuais, circunstância essa
imprescindível à apreciação do pedido de gratuidade judiciária. Ainda, ausente, nos autos, a prova tanto da solicitação de
cobertura do tratamento indicado à autora quanto da recusa formal de cobertura pelo plano promovido, documentos estes
essenciais à análise do pleito. Desse modo, intime-se a parte requerente, conforme o Art. 321 do CPC/15, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, sob pena de indeferimento desta (parágrafo único, do Art. 321, CPC/15), a fim de
juntar aos autos prova da recusa do plano de saúde promovido quanto à cobertura/custeio do tratamento indicado bem como do
respectivo pedido de solicitação de cobertura. No mesmo prazo, consoante previsão do Art. 99, §2º, do CPC/15, deve a parte
promovente anexar aos autos cópias das últimas 3 (três) declarações anuais de imposto de renda de pessoa natural de ambos
os genitores, necessárias à aferição da insuficiência de recursos, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.
ADV: LUCIANO SANTANA (OAB 142780/RJ), ADV: LUCIANO SANTANA (OAB 142780/RJ) - Processo 018410895.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria de Los Angeles Iglesias
de Abreu - Ante o exposto, com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC), determino que se proceda com à averbação
da ordem de intransferibilidade do imóvel registrado sob o nº 0951, no Registro de Imóveis do 3º Ofício da Comarca de Aquiraz,
visando a efetivar o resultado útil do processo. Em conseguinte, designo audiência de conciliação, nos moldes do Art. 334,
caput, do CPC/15, a ser realizada, no dia 12/11/19, às 09:30 h, na sala de audiências da Vara (Sala 04), com a advertência de
que o não comparecimento das partes e/ou do advogado consistirá em ato atentatório à dignidade da justiça, sendo passível
da sanção prevista no artigo 334, § 8º do Código supracitado (Art. 77, IV e §1º do CPC/15). Citem-se os demandados, via
postal, para comparecerem à audiência designada, acompanhados de advogado, bem como para contestarem a ação, no prazo
de 15 (quinze) dias, caso não ocorra a composição, contando-se o prazo da data da realização da audiência ou da data do
protocolamento do seu pedido de cancelamento pelos réus, desde que exista manifestação de desinteresse na autocomposição
pela parte autora. Intime-se a parte promovente via DJe (§3º, Art. 334, CPC/15). Oficie-se ao Cartório do 3º Ofício da Comarca
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de Aquiraz para que proceda a averbação da ordem de intransferibilidade sobre o imóvel litigioso.
ADV: DANIEL CIDRAO FROTA (OAB 19976/CE), ADV: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA (OAB 15783/CE), ADV:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO (OAB 23495/CE), ADV: EDMAR HOLANDA CAVALCANTE NETO (OAB 23088/CE) - Processo
0184938-66.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Ensino Superior - REQUERENTE: Luciana Alyne Cavalcante Rebouças
- REQUERIDO: Associacao Cearense de Ensino e Cultura - Ascec / Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - Faece - Em
atenção à petição de fls. 224-227 de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO A QUAL FIXOU ASTREINTES interposta por
LUCIANA ALYNE CAVALCANTE REBOUÇAS em face da FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO CEARÁ- FAECE, recebo
e processo a fase de cumprimento provisório nos termos do §3º do Art. 537 c/c Art. 520 do CPC/15. Em conseguinte, intimese a parte executada para pagar ou depositar integralmente o débito pleiteado pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de acrescer-se multa e honorários no percentual de 10% (dez por cento) nos termos do Art. 523, §1º, do CPC/15,
consoante prevê o §2º do Art. 520 do CPC/15. Decorrido o prazo para o depósito voluntário, fluirá o prazo para apresentação de
impugnação (Art. 525, CPC/15), consoante determina o §1º, do Art. 520, do CPC/15.
ADV: DANIEL FARIAS PORTO (OAB 20334/CE) - Processo 0185413-90.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Acidente
de Trânsito - REQUERIDO: FROTA MAIS LOCADORA DE VEICULO LTDA e outro - Do resultado da pesquisa, intime-se o autor,
a fim de que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.
ADV: JOAO FISHER RODRIGUES XAVIER FILHO (OAB 31510/CE), ADV: MARCUS FABIO SILVA LUNA (OAB 26206/CE)
- Processo 0206424-10.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigações - REQUERENTE: Antonio José Ferreira Gadelha REQUERIDO: Marca Participações e Incorporações Ltda - Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, em 05 (cinco) dias, dar
prosseguimento no feito e cumprir a providência judicial de fl. 63, sob pena de extinção do processo por abandono, na forma do
art. 485, inciso III c/c § 1º do CPC.
ADV: CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA (OAB 4203/CE), ADV: BRUNO ALMEIDA MOTA (OAB 22751B/CE), ADV: BRUNA MALVEIRA ARY (OAB 22752-0/CE) - Processo 0545875-71.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum Locação de Imóvel - EXEQUENTE: Jvl Participacoes S/A - Em análise do feito verifico que o processo tramitou inicialmente na
10ª Vara Cível, sendo redistribuído à 9ª Vara Cível, em 24/10/2017, em razão de sua especialização em Execução de Título
Extrajudicial, onde recebeu o despacho d e fls. 90. Estranhamente e sem nenhuma decisão nesse sentido, o processo foi mais
uma vez redistribuído em 26/08/2019, desta feita a este Juízo. Resta claro, portanto, que houve erro na última redistribuição,
haja vista que a matéria discutida nesta ação, Execução de Título Extrajudicial, é afeta às Varas Especializadas do GRUPO III,
conforme definição constante na Resolução n° 06/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e na Portaria nº 849/2017 da
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua. Assim, determino o envio dos autos ao Setor competente para retorno à 9ª Vara Cível desta
Comarca, em obediência à redistribuição operada em 24/10/2017 e ante a especialização daquela Vara, observando, ainda,
sua conexão com o processo nº 0183786-51.2013.8.06.0001, apenso a este e que versa sobre Embargos à Execução de Título
Extrajudicial.

EXPEDIENTES DA 36ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA PONTE MARQUES MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JACILENE VIEIRA DE ALENCAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0208/2019
ADV: ARNALDO DE AZEVEDO LEMOS JUNIOR (OAB 16416/CE), ADV: CARLOS ALBERTO LOPES DA COSTA (OAB
12420/CE), ADV: JOSE DANTAS DA SILVA (OAB 9940/CE) - Processo 0062500-53.2006.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: Terra Cia. de Credito Imobiliario - III - DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor e DECLARO ILEGAL a cobrança de juros capitalizados, previsto no contrato
de fls. 20/26, por estabelecer obrigação abusiva, em consequência, determino o recálculo do débito, expurgando a cobrança
declarada abusiva. REJEITO os demais pedidos, por falta de amparo legal. Havendo sucumbência recíproca, condeno as partes
em custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante de 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor,
a ser suportado na mesma proporção de 2/3 pelo autor e 1/3 pelo demandado, na forma do art. 86 do CPC, suspendo sua
exigibilidade pelo período de cinco anos, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, conforme preconizado no § 3º, do 98, do
CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. P.R. I
ADV: DANIEL VIEIRA LIMA (OAB 35950/CE) - Processo 0128134-39.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Dissolução
- REQUERENTE: Clailson Gurgel Feitosa Araujo - Vistos etc. Clailson Gurgel Feitosa Araújo, promoveu a presente AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE LIMITADA c/c PEDIDO LIMINAR em desfavor de SAT Rastreamento e
Serviços Ltda EPP, Cleide de Souza Medeiros e Michel Medeiros de Assis, todos qualificados nos autos, pelos motivos relatados
na inicial. As partes firmaram acordo, requerendo a homologação do mesmo, conforme consta às fls. 145/146. Pelo exposto,
homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro nos artigos 200 e 487, III, ‘b’, do Código
de Processo Civil, em todos os seus termos, o acordo colacionado às fls. 145/146 e, consequentemente, declaro extinto este
processo, com resolução do mérito. Custas iniciais dispensadas pela concessão da gratuidade de justiça, não se aplicando,
neste caso, a disposição do §3º, do artigo 90, do CPC, em relação à parte autora, tendo em vista que não houve recolhimento
das custas iniciais, dispensando a norma somente as custas remanescentes. Honorários na forma pactuada. Tendo em vista que
as partes renunciaram ao prazo recursal, após a publicação, certifique-se o trânsito em julgado, empós, arquivem-se os autos
com baixa na distribuição. P. R. I.
ADV: GUILHERME CÉSAR CAVALCANTE MUNIZ DA SILVA (OAB 31132/PE) - Processo 0139148-59.2015.8.06.0001 Procedimento Comum - Seguro - REQUERIDO: Companhia de Seguros Aliança do Brasil - Em face do requerimento de fl. 428, e
com o fito de evitar nulidades, renove-se a publicação da sentença de fls. 451/454, intimando-se a promovida por seu advogado
Dr. Guilherme César C. Muniz da Silva, inscrito na OAB/PE sob o nº 31.132, transcrita em parte a seguir: “III - DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do
artigo 487, I, do CPC. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes no valor de 15%
(quinze por cento) do valor da causa atualizado, observando o que dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado,
arquive-se. P. R. I”.
ADV: FRANCISCO WELLINGTON PINHEIRO DANTAS (OAB 7999/CE), ADV: BRENO NOLLA PARDIM (OAB 32123/CE)
- Processo 0147965-10.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Carine Moreira
da Silva - CARINE MOREITA DA SILVA S/A promoveu a presente ação judicial contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
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SOCIAL INSS pugnando a condenação do ente federal na concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91,
tendo tal pedido sido acolhido conforme sentença de fls. 144/150. O INSS manejou o recurso de apelação (fls. 161/163), porém
apresentou proposta de acordo conforme petição de fl. 162. Instado a se manifestar, a autora aceitou tal proposta fl. 165.
Pelo exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro nos artigos 200,
parágrafo único, e 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, em todos os seus termos do acordo colacionado às fls. 162 e 165,
consequentemente, declaro extinto este processo, com resolução do mérito. Condenação em honorários advocatícios e em
custas processuais conforme fixados na sentença fl. 149. P. R. I.
ADV: JOAO DEODATO CIRINO DIOGENES CARVALHO (OAB 26009/CE) - Processo 0151403-44.2018.8.06.0001 Procedimento Comum - Incapacidade Laborativa Permanente - REQUERENTE: Paulo Henrique de Alencar - Intime-se o apelado
Paulo Henrique de Alencar, por seu advogado, para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze dias, na forma do artigo
1.010, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do apelado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, conforme preceitua o § 3º, do artigo 1.010 do CPC.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0171091-26.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Rosa Maria Cardoso de Sousa - REQUERIDO: Banco Panamericano
S/A - Intime-se o apelado Banco Panamericano S/A por seu advogado, para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze
dias, na forma do artigo 1.010, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do apelado, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme preceitua o § 3º, do artigo 1.010 do CPC.
ADV: DECIO MOREIRA ROCHA (OAB 5476/CE) - Processo 0185392-46.2015.8.06.0001 (apensado ao processo 087717422.2014.8.06.0001) - Usucapião - Aquisição - REQUERIDO: FRANCISCO JOSE FURTADO DE CARVALHO e outros Considerando que somente a autora foi intimada da sentença de fls. 225/232, e com o fito de evitar nulidades, renove-se a
publicação da sentença, intimando-se as promovidas por seu advogado Dr. DECIO MOREIRA ROCHA, inscrito na OAB/CE
5476, transcrita em parte a seguir: “III - DISPOSITIVO - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido relativo à Ação de
Usucapião e, por conseguinte, DECLARO MARIA DA CONCEIÇÃO SALES RAMALHO DE ALENCAR e JOSÉ RAMALHO DE
ALENCAR FILHO proprietários do imóvel usucapiendo, suficientemente descrito nos autos, o que faço com fundamento no artigo
1.238 do Código Civil, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido relativo à Ação de Imissão na Posse ajuizada por SANDRA REGINA
LEITÃO FURTADO CARVALHO e FRANCISCO JOSÉ FURTADO DE CARVALHO, declarando extinto ambos os processos,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Condeno os litigantes Sandra Regina Leitão Furtado Carvalho e
Francisco José Furtado de Carvalho em custas processuais e honorários advocatícios, em ambas as demandas, no valor de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa das duas demandas, observando o que dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC,
no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo período de cinco anos, por litigarem sob o beneplácito da justiça gratuita, conforme
preconizado no § 3º, do 98, do CPC. Inocorrendo recurso, expeça-se o competente Mandado de Averbação em nome de Maria
da Conceição Sales Ramalho de Alencar e José Ramalho de Alencar, para fins de transcrição junto ao Cartório de Imóveis
competente e, empós, arquive-se. P. R. I. Junte-se a presente sentença nos autos apensos”.
ADV: FABIO CARVALHO LEITE (OAB 15113/CE) - Processo 0209303-58.2013.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão
/ Resolução - REQUERENTE: RS CAPONGA BEACH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - REQUERIDO: TNT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às
fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento
ao processo, Intime-se a autora, por seu advogado, para recolher as custas referente a expedição da carta precatória, no prazo
de 10 dias, em face do pedido de fl. 303/304.
ADV: KELVIANE DE ASSUNÇÃO FERREIRA BARROS (OAB 19916/CE) - Processo 0488659-26.2010.8.06.0001 Procedimento Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Public - Publicações Promoções e Artes Ltda, representada
por Manoel Roberto de Sousa - REQUERIDO: Contil Construção Incorporação de Imoveis Ltda - Vistos etc. Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por PUBLIC PUBLICAÇÕES PROMOÇÕES E ARTES LTDA contra CONTIL CONSTRUÇÕES
INCONPORAÇÕES IMÓVEIS LTDA, desde o ano de 2010, todos identificados no processo, em que foi determinado às fls.
29/30, que o autor emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, recolhendo as custas processuais. Às fls. 32, a parte
autora foi intimada da decisão de fls. 29/30 pelo seu representante legal. Em maio de 2019, em virtude de a Vara de origem
ter passado desde o ano de 2017 a ter jurisdição exclusiva em demandas que envolvessem o Seguro DPVAT, os autos foram
redistribuídos para este Juízo. Em virtude da inércia da parte autora há mais de 8 anos, a demandante foi intimada para se
manifestar sobre o interesse no feito, bem como intimada a recolher as custas judiciais no prazo de 30 dias, sob pena de
cancelamento da distribuição (fls. 39 e 44). Às fls. 46, a Defensoria Pública informa que a entrou em contato com a parte por
meio de correspondência no endereço fornecido pelo autor, não logrando, contudo, até a presente data, contato, apesar da
entrega do documento, conforme comprovante em anexo., requerendo que o r. juízo determine a intimação pessoal da parte
no seu endereço, a fim de que esta apresente manifestação acerca do decisão de fls. 37. Sucintamente relatado, DECIDO.
Inicialmente indefiro o pedido formulado às fls. 46, tendo em vista que não há necessidade de a parte autora ser intimada da
decisão de fls.37 novamente, tendo em vista que a parte autora já fora intimada para dar prosseguimento ao feito, desde o dia
28/06/2019, conforme aviso de recebimento acostado às fls. 44. Considerando que o autor, apesar de devidamente intimado,
não recolheu as custas iniciais conforme determinado pelo juízo, aplica-se o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO, o que faço por meio desta SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, com fundamento no art. 290 do CPC. Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVEM-SE os presentes autos,
com a devida BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO e as ANOTAÇÕES DE ESTILO. P. R. I.
ADV: BERNARDO DALL MASS FERNANDES (OAB 18889/CE), ADV: MOYSES BARJUD MARQUES (OAB 13496/CE), ADV:
HISMAEL MENDES BARROS (OAB 20988/CE) - Processo 0838291-06.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Rescisão do
contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: ARNOLDO JUCA DE QUEIROZ FILHO e outro - REQUERIDO: MESSEJANA
I INCORPORADORA SPE LTDA. e outro - Intime-se o apelado ARNOLDO JUCA DE QUEIROZ FILHO por seu advogado, para
apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze dias, na forma do artigo 1.010, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação do apelado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme preceitua o § 3º,
do artigo 1.010 do CPC.
ADV: RAFAEL LESSA COSTA BARBOZA (OAB 22029/CE), ADV: FABIO HILUY MOREIRA (OAB 14567/CE) - Processo
0843952-63.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Antônia Helena
Teixeira Gomes - REQUERIDO: DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Intimem-se os apelados Antônia Helena
Teixeira Gomes e DEVON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por seus advogados, para apresentarem as contrarrazões,
no prazo de quinze dias, na forma do artigo 1.010, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos apelados,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme preceitua o § 3º, do artigo 1.010 do CPC.
ADV: CAIO CESAR FERNANDES FARIAS (OAB 30303/CE), ADV: ANGELO RODRIGUES GADELHA MOREIRA (OAB
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

348

20585/CE), ADV: DECIO MOREIRA ROCHA (OAB 5476/CE) - Processo 0877174-22.2014.8.06.0001 - Imissão na Posse Reivindicação - REQUERENTE: FRANCISCO JOSE FURTADO DE CARVALHO - REQUERIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO SALES
RAMALHO DE ALENCAR - Intime-se a apelada MARIA DA CONCEIÇÃO SALES RAMALHO DE ALENCAR, por seu advogado,
para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze dias, na forma do artigo 1.010, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou
sem manifestação do apelado, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme preceitua o
§ 3º, do artigo 1.010 do CPC.
ADV: EDUARDO ALMENDRA MARTINS (OAB 21283/CE), ADV: BIAS VIEIRA DE SOUSA FILHO (OAB 31560/CE) - Processo
0885469-48.2014.8.06.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERIDA: Espólio de Julieta Maria Cardoso Vieira da
Silva ( Representado Por Biana Maria Vieira de Souza) e outro - Trata-se de Ação de Usucapião ajuizada por SOCORRO MARIZA
ALENCAR ANDRADE LIMA, já identificada nos autos. Às fls. 44/45, consta uma contestação em que o Espólio de Julieta Maria
Cardoso Vieira de Sousa não contesta os argumentos da autora. A parte autora foi intimada por carta para juntar documento
indispensável a propositura da ação, mantendo-se inerte (fls. 116 e 123). Diante do silêncio, foi determinada a intimação da
promovente, por mandado, com o fito de intimá-la mais uma vez para juntar o documento retromencionado, cientificando-a que a
inércia de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, acarretaria a extinção do processo por abandono (fls. 136
e 139). Mais uma vez a parte autora, através de seu advogado, foi intimada para dar prosseguimento ao feito, pelo prazo de 05
dias, porém, decorreu o prazo legal e nada requereu (folhas 50 e 52). Conforme Certidão de fls. 141, decorreu o prazo e nada foi
apresentado ou requerido. Sucintamente relatado, DECIDO. O art. 485, III, do CPC prescreve que o juiz não resolverá o mérito
quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, por não promover os atos e as diligência que lhe incumbir. No
caso em tela, mesmo após duas intimações, através da Defensoria, e pessoalmente, por carta e por mandado, a parte autora
não realizou o ato para dar prosseguimento ao feito, estando o processo sem qualquer manifestação do autor há mais de um
ano. Diante da inércia da parte autora, outra providência não há, senão a extinção do feito, sem análise do mérito. Diante
do exposto, com fulcro no art. 485, III, do CPC extingo o processo sem resolver o mérito. Condeno a parte autora em custas
processuais, no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo período de cinco anos em relação a autora, por litigar amparada pela
gratuidade da justiça, conforme preconizado no § 3º, do 98, do CPC. Intime-se a Defensoria Pública e o Ministério Público
através do sistema próprio. Intime-se a parte promovida através de seu patrono, pelo Diário da Justiça; e a parte autora por
carta. Transitada em julgado esta decisão, ARQUIVEM-SE os presentes autos. P.R.I.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA PONTE MARQUES MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0209/2019
ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG), ADV: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (OAB 80055/
MG), ADV: ANA MABEL BARBOSA MOREIRA CHAVES (OAB 13727/CE), ADV: MARIANA VIERA LIMA ARAUJO (OAB 15909/
CE), ADV: JOSÉ PÉRICLES CHAVES (OAB 18898/CE), ADV: MARCILIO BARBOSA MOREIRA (OAB 24339/CE) - Processo
0119111-74.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Patrícia Reis de Melo
- REQUERIDO: Mrv Magis Xvi Incorporações Spe Ltda. - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 19/09/2019 às 09:45h na sala da Esperança,
no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.
ADV: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (OAB 80055/MG), ADV: ÉRICO SOUSA DA FROTA (OAB 39329/
CE), ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG) - Processo 0144555-41.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: Mrv Mdi Maraponga Iv Incorporações Ltda - Conforme disposição expressa no
Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça,
para que possa imprimir andamento ao processo, Intime-se o Defensor Público da audiência designada às fl 185.
ADV: SAMUEL PORTELA RAMOS (OAB 17616/CE), ADV: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (OAB 80055/
MG), ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG), ADV: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO (OAB 14534/BA), ADV:
GANMEM DE PAIVA TAVARES (OAB 25732/CE) - Processo 0166702-66.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigações
- REQUERENTE: Tadeu Horárcio Araujo Oliveira - REQUERIDO: Inspiratto Residence Club Incorporações Spe Ltda e outros Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de
Conciliação para a data de 19/09/2019 às 09:15h na sala da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à
SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.
ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE), ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG) - Processo
0181102-80.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Victor Gondim de Almeida
- Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de
Conciliação para a data de 18/09/2019 às 14:00h na sala da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à
SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.
ADV: LEONARDO FIALHO PINTO (OAB 108654/MG), ADV: JOSLENE VERÔNICA MENDES TIMBÓ (OAB 35249/CE), ADV:
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (OAB 80055/MG) - Processo 0186162-68.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Martins da Silva - REQUERIDO: Mrv Magis Vi Incorporações Spe Ltda
- Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de
Conciliação para a data de 19/09/2019 às 10:25h na sala da Esperança, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à
SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA PONTE MARQUES MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0210/2019
ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo 0148924-44.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: Maria Suzanete Rebouças - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 25/09/2019 às 15:20h na
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sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 25/09/2019 às
15:20h na sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.”

EXPEDIENTES DA 38ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 38ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA PONTE MARQUES MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0253/2019
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) - Processo 0109661-05.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Valquiria Rosendo Soares - Conforme disposição expressa no Provimento
nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que
possa imprimir andamento ao processo, Manifeste-se a parte autora, em 15 dias, sobre a contestação de fls. retro.
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: ALEX VENANCIO MACHADO (OAB 25281/CE), ADV: CRISTINE
CASTRO MELO SOARES (OAB 26178/CE) - Processo 0109696-96.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Fornecimento de
Água - REQUERENTE: Maria Risalva de Lima Firmino Me - REQUERIDO: CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado
da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, Manifesta-se a parte autora, em 15 dias,
sobre a contestação de fls. 90/100.
ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo 0133741-33.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: Joao Inacio da Silva Filho - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 30/09/2019 às 14:00h
na sala da Tolerância, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de
30/09/2019 às 14:00h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0146377-31.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: João Gonçalves - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 30/09/2019 às 09:40h na
sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 30/09/2019 às
09:40h na sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.”
ADV: JOSE RICARDO DE ARAUJO ANTUNES (OAB 30872/CE) - Processo 0147557-82.2019.8.06.0001 - Despejo por Falta
de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Rose Aimee Dummar Ary - Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes
da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na
data de 30/09/2019 às 09:00h na sala da Transformação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão:
“Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de
Conciliação para a data de 30/09/2019 às 09:00h na sala da Transformação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes
autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo 0148591-92.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos de Consumo - REQUERENTE: Raimunda Lourenço da Silva - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 26/09/2019 às
14:40h na sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de
26/09/2019 às 14:40h na sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”
ADV: JOSE IDEMBERG NOBRE DE SENA (OAB 14260/CE) - Processo 0148813-60.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Contratos de Consumo - REQUERENTE: Maria Alza Sebastiao Silva - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 26/09/2019 às 15:20h na
sala da Justiça, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 26/09/2019 às
15:20h na sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.”
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0149748-03.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Maria de Fatima Gonçalves Moura - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão
já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de
30/09/2019 às 10:20h na sala da Transformação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação
para a data de 30/09/2019 às 10:20h na sala da Transformação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD
respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0150102-28.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Maria Aparecida Cunha Pinheiro - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
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nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 30/09/2019
às 14:00h na sala da Superação, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 30/09/2019 às 14:00h na sala da Superação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para
a confecção dos expedientes necessários.”
ADV: MARCUS HELTON CARNEIRO (OAB 20293/CE) - Processo 0152873-76.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Planos de Saúde - REQUERENTE: Altair Herbster Ferraz - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada
da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em
epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 22/10/2019 às 11:00h na sala
da Tolerância, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 22/10/2019 às
11:00h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.”
ADV: CLEITON MOREIRA SABOIA (OAB 27595/CE) - Processo 0155971-69.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Liminar - REQUERENTE: J.A.M.S. - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum
Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial,
para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 23/10/2019 às 15:30h na sala da Transformação,
no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 23/10/2019 às 15:30h na sala
da Transformação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes
necessários.”
ADV: JOSELINE NEUBANER (OAB 189195/RJ) - Processo 0156203-81.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Espécies
de Contratos - REQUERENTE: Antonio Sampaio Neto - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 04/02/2020 às 15:30h na sala da Confiança,
no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0157496-86.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Vera Lúcia Borges de Freitas - Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 19/11/2019 às
14:00h na sala da Harmônia, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.
ADV: LARISSA LIMA DE OLIVEIRA (OAB 40485/CE) - Processo 0159290-45.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Planos de Saúde - REQUERENTE: Iza Maria Faria - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe,
em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 05/11/2019 às 16:00h na sala da Justiça,
no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 05/11/2019 às 16:00h na
sala da Justiça, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes
necessários.”
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) - Processo 0159341-56.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos Bancários - REQUERENTE: Francisca Iolanda Tavares - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 19/11/2019 às 15:00h na sala
da Transformação, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes
necessários.
ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) - Processo 0159668-98.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Raimundo Nonato da Silva - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 18/11/2019 às
14:00h na sala da Harmônia, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.
ADV: DIOGO MENDONÇA ALVES (OAB 40066/CE) - Processo 0160989-71.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Otacilio Costa Silva - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 09/12/2019 às 10:00h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.
ADV: MARIA LUCIMARA SARAIVA LEMOS (OAB 36683/CE) - Processo 0162516-58.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: José Osmédio Ferreira - Conforme disposição expressa na Portaria
nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data de 06/02/2020 às
10:30h na sala da Dignidade, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.
ADV: FILIPE LIVINO DE CARVALHO COSTA (OAB 28013/CE) - Processo 0162675-98.2019.8.06.0001 - Usucapião Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Marcos Oliveira Nascimento - Maria Nilce de Souza Oliveira e outro - Defiro o pedido
de justiça gratuita, por não haverem, neste momento processual, elementos que permitam duvidar da veracidade da declaração
de hipossuficiência econômica prestada. Em uma análise inicial, entendo atendidos os requisitos genéricos da petição inicial
dispostos no art. 319 do CPC/15, bem como colacionados os documentos indispensáveis à propositura desta espécie de
demanda, salvo ulterior melhor juízo. Destarte, citem-se, pessoalmente, a pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel e
os confinantes; e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos (art. 246, §3º
e art. 259, inciso I do CPC/15), para, querendo, contestarem a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Sendo os citandos casados, devem ser necessariamente citados os respectivos
cônjuges. Intimem-se por via postal, com aviso de recebimento, para que manifestem, no prazo de quinze dias, eventual
interesse na causa, a União, o Estado e o Município, remetendo-se a cada um deles cópia da inicial e dos documentos que a
instruíram (art. 1.071 do CPC/15), advertindo-as de que sua inércia por lapso superior a sessenta dias implicará em presunção
de desinteressa na causa. Em seguida, sigam os autos conclusos para avaliação acerca da pertinência e necessidade de
realização de audiência instrutória, com o intuito de perquirir sobre a suficiência de substituição por prova oral documentada,
consistente no relato de três testemunhas, com firmas reconhecidas em cartório, sobre o preenchimento dos requisitos da
posse ad usucapionem, quais sejam, ânimo de dono pelo lapso legal e não oposição por terceiros. Intervenção desnecessária
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do Ministério Público, ante a verificação da existência de proprietário registral, na forma do art. 5º, XI, do Conselho Nacional do
Ministério Público.
ADV: CARLOS FAUSTINO MAIA (OAB 9064/CE) - Processo 0163242-32.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Roberto Faustino Maia - Observando-se que as circunstâncias dos autos indicam
potencial poderio financeiro da parte promovente, aliada a não apresentação de documentos atualizados pertinentes a(s)
sua(s) condição(ões) econômica(s), hei por bem, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC/15, determinar, a comprovação,
no prazo de quinze dias, da hipossuficiência econômica autoral, através das três últimas declarações de imposto de renda e/
ou por qualquer documento idôneo indispensável à aferição do pedido de gratuidade da justiça, facultando a possibilidade de
recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias ou apresentação de proposta de recolhimento parcelado, sob
pena de cancelamento da distribuição, como preconizado no artigo 290 da Novel Lei Adjetiva Civil. Esclareço que apenas após
a demonstração da pobreza declarada ou do recolhimento das custas processuais iniciais, analisarei os demais requisitos
da petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC/15, bem como aferirei a configuração dos pressupostos processuais, da
legitimidade e do interesse processuais.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) - Processo 0163755-97.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Contratos Bancários - REQUERENTE: Raimunda Alves da Silva - Neste diapasão, considero prudente que seja colacionada ao
feito procuração atualizada conferida ao causídico peticionante pelo promovente, no prazo de quinze dias, na forma do art. 320
c/c art. 321 do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se.
ADV: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS (OAB 48750/DF), ADV: MARCELO MUNIZ BAPTISTA VIANA (OAB 25225/
CE) - Processo 0171825-40.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Despesas Condominiais - REQUERENTE: Maria Zélia
Braga Lima - REQUERIDO: Condominio Edificio Village Porto Seguro - Vistos etc. Cuida-se de ação judicial em que foi
anunciado o julgamento antecipado através de despacho, o qual foi objeto de embargos declaratórios interpostos pela autora,
sob o argumento da ocorrência de omissão. Intimada para falar sobre o recurso, a parte contrária apresentou resposta. Eis
o sucinto relatório. Decido. O cabimento dos embargos de declaração está previsto no Código de Processo Civil: 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. O embargante sustenta que este juízo, ao anunciar o julgamento antecipado da lide à fl. 121, incorreu em omissão
quanto à análise do pedido de produção probatória formulado na réplica à contestação. Analisando a peça processual indicada
pelo embargante, reconheço que nela consta pedido expresso de realização de perícia contábil para comprovar que os recursos
arrecadados com a taxa condominial são utilizados para custear apenas despesas de natureza comum, decorrentes de serviços
usufruídos igualitariamente por todos os condôminos. Destarte, houve omissão em relação à apreciação desse pleito na decisão
hostilizada. Apesar de reconhecer o vício apontado pelo embargante, rejeito, em suprimento à omissão destacada, o pedido
de produção de prova pericial de natureza contábil, pois a controvérsia da lide consiste apenas em definir se é possível ao
condomínio demandado imputar aos condôminos valores diferentes em função das características da unidade imobiliária (fração
que ocupa em relação ao prédio), dispensando-se, desse modo, produção probatória para apurar o uso da verba condominial ou
qualquer outra prova, conforme já havia sido afirmado por ocasião do anúncio do julgamento antecipado, conquanto de forma
sucinta. Posto isso, acolho os embargos de declaração interpostos pela autora, reconhecendo a omissão denunciada, ao passo
que, corrigindo tal vício, indefiro o pedido de produção de perícia contábil, mantendo a ordem de julgamento antecipado exarada
à fl. 121. Intimem-se. Após a preclusão do prazo para eventual manifestação contrária a esta decisão, remetam-se os autos à
conclusão para prolação de sentença. Expedientes necessários.
ADV: MATEUS MORENO FABRICIO (OAB 31399/CE), ADV: IGOR LIMA DE AZEVEDO (OAB 20573/CE) - Processo
0208210-89.2015.8.06.0001 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Luiz Duarte Batista e outro - Vistos.
Indefiro o pedido de renovação de diligências para tentativa de localização do promovido citado através de edital, uma vez que
foi devidamente fundamentada a adoção da citação ficta no despacho exarado às fls. 109/110. Outrossim, em que pese não
ter a Curadora Especial do réu revel exposto manifestação acerca do mérito da lide, acolho a petição de fls. 200/201 como
contestação por negativa geral, na forma disposta no artigo 341, parágrafo único, do CPC. Quanto ao prosseguimento da ação,
determino que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 38ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA PONTE MARQUES MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0250/2019
ADV: AECIO AGUIAR DA PONTE (OAB 5284/CE) - Processo 0161428-82.2019.8.06.0001 - Despejo por Falta de Pagamento
- Despejo para Uso Próprio - REQUERENTE: Aurileide Aguiar da Ponte - REQUERIDA: Marlise Mônica Lopes da Silva - Bruno
Agostinho de Sousa - Nesse diapasão, defiro o pedido liminar inaudita altera pars, determinando a expedição de mandado único
de desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, em não o fazendo, ser
despejado compulsoriamente com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, se necessário for, conforme art. 65 da Lei
do Inquilinato, mediante a prestação da caução real pela autora no valor equivalente a três meses de aluguel, com base no art.
59, §1º da lei 12.112/2009, a serem depositados em juízo. Se o oficial verificar que o imóvel já se encontra abandonado, deverá
promover a imediata imissão na posse com fundamento no art. 66 da Lei nº 8.245/91. Efetivada a intimação, no mesmo ato, citese a parte promovida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça contestação, advertindo-a de que, não havendo resposta,
se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, facultando-a, ademais, a evitar a rescisão da
locação e efetivação da desocupação, efetuando a purgação da mora no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação,
através do 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, tudo conforme art. 59, § 3º c/c art. 62 da Lei nº 8.245/91.

JUÍZO DE DIREITO DA 38ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA PONTE MARQUES MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0251/2019
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ADV: CAICO GONDIM BORELLI (OAB 24895/CE), ADV: ADRIANO ZAITTER (OAB 47325/PR), ADV: MARCOS ANTONIO
ZAITTER (OAB 8740/PR) - Processo 0119664-87.2017.8.06.0001 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação
- CONSGTE: Rosângela Gondim Freire - CONSIGNADO: Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. - Como extensão da
tutela provisória de urgência proferida às fls. 51/56, determino a suspensão do processo extrajudicial de cobrança perpetrado
pela promovida, considerando que destes autos se discute a causa do inadimplemento, tendo havido constatada probabilidade
jurídica no direito exordialmente pleiteado. Destarte, hei por bem determinar a expedição de mandado de intimação para
suspender o processo extrajudicial de execução da garantia do bem imóvel até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de
adoção de medidas indutivas, coercitivas e mandamentais que forcem o seu implemento. Outrossim, ressalto que os valores
depositados em juízo nesta demanda estão à disposição para levantamento pela promovida, a fim de minimizar os efeitos do
não recebimento dos valores por parte do grupo de consorciados, sem que tal implique em reconhecimento do direito autoral,
vez que há espaço para o debate dos valores controversos.
ADV: JOSE LEONARDO DE LIMA FERREIRA (OAB 9088/CE) - Processo 0164837-66.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Silvia Cristina da Silva - REQUERIDO: Telefônica Brasil S.a - Vivo
Empresas - Por conseguinte, defiro a tutela requestada, determinando que a promovida apresente, no prado de cinco dias
úteis a contar de sua intimação, os dados que tiver sobre os acessos registros pelos IP’s 186.213.43.174 e 177.134.212.54,
conforme fls. 24/30 dos autos, tais como, mas não exclusivamente, nome do usuário e endereço. Observo que o não implemento
voluntário da medida no prazo fornecido acarretará adoção de medidas indutivas, coercitivas e mandamentais para tal fim por
parte do juízo. Cite-se a requerida para conhecimento da demanda e intime-se-a para cumprimento da decisão e apresentação
de defesa que tiver no prazo de quinze dias úteis, sob pena de presunção de veracidade dos fatos arguidos pelo autor. Ressalto
que a apresentação das informações no prazo ajustado, somada à ausência de rebate à tese autoral levantada na peça exordial,
isentará a parte demandada de ônus de sucumbência, por ausência de causalidade, haja vista tratar-se de ação de curso
forçado, diante da natureza do pedido que exige reserva de jurisdição.

JUÍZO DE DIREITO DA 38ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA PONTE MARQUES MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0254/2019
ADV: HELOISA MELO MADRUGA FERNANDES MARINHO (OAB 14479/CE), ADV: JOSE ALEXANDRE XIMENES ARAGAO
(OAB 14456/CE), ADV: JULIANA DE SOUZA MARTINS (OAB 34200/CE) - Processo 0175935-53.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Fornecimento de Água - REQUERENTE: Maria Joselia de Lima Ferreira - REQUERIDO: Companhia de Água e Esgoto
do Ceará - Cagece - Vistos. Trata-se de ação em que foram antecipados os efeitos da tutela pretendida pela parte promovente,
através de decisão proferida às fls. 37/42 (retificada, após embargos declaratórios, às fls. 140/142), impondo-se à CAGECE o
dever de se abster de suspender o serviço de coleta de esgoto oriundo da residência da autora. Após o término da instrução do
feito, fora prolatada sentença de improcedência do pedido inicial, anunciando-se a revogação da decisão acima referida. Contra
o decisum de mérito foi interposto recurso de apelação pela autora (fls. 174/200). Por meio da petição retro, a autora relata
que prepostos da CAGECE compareceram hoje à sua residência e ameaçaram efetuar o corte/isolamento do esgoto do imóvel,
requerendo determinação deste juízo para impedir a concretização de tal medida, uma vez que ainda persiste a discussão da
licitude da origem dos débitos imputados à requerente. Decido. Conforme acima relatado, existe neste processo uma decisão
interlocutória que impõe à concessionária demandada o dever de não limitar o uso do serviço de coleta de esgoto do imóvel
pertencente à promovente (fls. 37/42 e 140/142). Outrossim, o pedido autoral foi julgado improcedente e expressamente
revogados os efeitos da referida manifestação liminar. Ocorre que a sentença que impôs o esgotamento da força da decisão
antecipatória da tutela jurisdicional ainda encontra-se com a sua eficácia suspensa em decorrência da interposição do recurso
de apelação interposto pela autora (artigo 1.012, CPC/15). Destarte, remanesce sobre a CAGECE o dever de abstenção imposto
em sede de liminar, razão pela qual determino a intimação da requerida para ficar ciente da permanência da restrição que lhe
fora estabelecida através da decisão de fls. 37/42 (com as modificações anunciadas às fls. 140/142), inclusive quanto ao valor
da multa por descumprimento nela expressa. Expedientes necessários, COM URGÊNCIA.

EXPEDIENTES DA 39ª VARA CIVEL
JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO THIAGO GONÇALVES GRANGEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0343/2019
ADV: SABRINA MATARENZO BISOL (OAB 36926/CE) - Processo 0148162-28.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Marcus Vinicius Assunção - Conforme disposição expressa na Portaria nº
542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida
nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 26/09/2019
às 10:20h na sala da Sabedoria, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Conciliação para a data
de 26/09/2019 às 10:20h na sala da Sabedoria, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a
confecção dos expedientes necessários.”

JUÍZO DE DIREITO DA 39ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0342/2019
ADV: FRANCISCO NARBAL DE OLIVEIRA NETO (OAB 7189/CE) - Processo 0164250-44.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Ana Raquel Dias Holanda - Ante o exposto, DEFIRO
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EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA, nos termos do artigo 300 e 311, II e parágrafo único do CPC, para: a) determinar que a
ré efetue o depósito judicial de 25% do valor total pago pelo autor, no prazo de 05 dias, sob pena de bloqueio de valores no
sistema BACENJUD; b) a suspensão da exigência por parte da requerida, do saldo devedor ou mesmo de quaisquer valores que
possivelmente venha a cobrar, executar ou negativar a parte autora referente ao contrato ora debatido, e caso tenha negativado
o nome da autora em razão do débito/relação aqui discutida, deve providenciar a respectiva baixa no prazo de 05 dias, sob pena
de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). Cite-se a parte promovida, pela via postal, com aviso de recebimento por
mão própria, para contestar, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação, devendo alegar na contestação
toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas
que pretende produzir, sob pena de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (artigos 336, 335, I
e 344 do CPC). Advirtam-se às partes de que o não comparecimento injustificado 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 da União ou do Estado. Remetam-se os autos ao CEJUSC para que seja designada audiência
de conciliação.

VARAS DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LEDA MARIA COELHO CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0250/2019
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0007135-14.2006.8.06.0001 Execução de Alimentos - Alimentos - REQUERENTE: Ryan Oliveira Magalhaes - Ruan Oliveira Magalhaes - REQUERIDO:
Cicero Frank Alves Magalhaes - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de execução de alimentos proposta por Ryan
Oliveira Magalhães e Ruan Oliveira Magalhães, menores púbere e impúbere, respectivamente assistido e representado por sua
genitora Cristiane Nascimento de Oliveira em face de Cicero Frank Alves Magalhães, todos devidamente qualificados, pelos
fatos e fundamentos expostos na exordial. Após a prática de diversos atos processuais, às fls. 94 determinou-se a intimação
da parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada da dívida, não sendo possível intimá-la, conforme certidão
do Oficial de Justiça às fls. 96, por não mais residir no endereço informado nos autos. Intimada a Defensoria Pública para
manifestar-se, esta requereu no petitório de fls. 102 a intimação da parte autora por edital, para que no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Publicado edital de intimação
da parte autora, esta deixou escoar o prazo sem apresentar nenhum pedido ou manifestação nos autos, conforme fls. 104, 106
e certidão de decurso de prazo às fls. 107. Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO. É dever da parte manter atualizado o seu
endereço nos autos para que sejam realizadas as devidas diligências e cumpridas as determinações judiciais pertinentes ao
desenrolar do processo. Veja-se o disposto no art. 274, parágrafo único do CPC: Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo,
as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e 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 comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo
interessado, se a modificação temporária ou definitiva, não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir
da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso dos autos, a intimação
pessoal da autora deixou de ser efetivada por descumprimento, por parte desta, aos termos do artigo acima. Determinada a
intimação por edital, a autora deixou escoar o prazo concedido, não se manifestando nos autos. À par de tal circunstância, a
jurisprudência pátria dos Tribunais têm manifestado entendimento pela extinção do processo por abandono da causa, ante
a inércia da parte. Vejamos. EMENTA: EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA
PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A
extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa reclama a intimação pessoal do demandante, para em
quarenta e oito horas dar prosseguimento ao feito. Considera-se como intimação pessoal tanto aquela efetivada por mandado
judicial, através do oficial de justiça, quanto aquela feita pelo Correio, mediante AR. Presumem-se válidas as comunicações e
intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo à parte a respectiva atualização,
informando ao juízo eventual mudança temporária ou definitiva. Descabe a irresignação do apelante quando este assume
a responsabilidade perante o juízo de comunicar eventual mudança de endereço do devedor, conforme disposição da Lei
Processual Civil. (TJ-MG, AC 10295030045260001, Rel. Antonio Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento 02/02/2017).
EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA. É cabível a extinção do
processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, quando fica claro o desinteresse da parte autora para dar curso
ao processo, pois foram intimados o procurador e a parte pessoalmente, deixando fluir in albis os prazos assinalados pelo
julgador. Se e quando a credora tiver interesse na execução da verba alimentar, caso o alimentante esteja inadimplente, poderá
propor novamente a ação de execução de alimentos, pois não há renúncia ao crédito alimentar e não corre a prescrição contra
filho menor, absolutamente incapaz. Recurso desprovido. (TJ-RS, AC 70077653574, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos
Chaves, 7ª Câmara Cível, Julgado em 31/10/2018). Nessas condições, presume-se realizada a intimação da parte autora no
endereço constante dos autos. Assim, decorrido o prazo assinalado, sem manifestação oportuna nos autos, outra alternativa
não se apresenta neste feito, a não ser o reconhecimento do abandono da causa e consequência extinção do processo. ISSO
POSTO, ante as considerações e fundamentos acima expostos, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução de seu mérito,
com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas ou honorários, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária
gratuita. P. R. Intime-se a parte autora por sua Defensora Pública mediante publicação no Portal e-SAJ. Ciência ao representante
do Ministério Público por publicação no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e na sequência arquivem-se estes autos,
independentemente de nova determinação, dando-se baixa necessária na distribuição.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0040979-42.2012.8.06.0001 Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: A.J.S.D. - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de execução de
alimentos proposta por Ana Júlia da Silva Duarte, menor impúbere, representada por sua genitora Ana Cristina da Silva Lima em
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face de Raimundo Barroso Duarte Filho, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Após a
prática de diversos atos processuais, determinou-se às fls. 48 a intimação da parte exequente para informar o endereço atualizado
do promovido, bem como manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Conforme certidão
do Oficial de Justiça às fls. 56, não foi possível intimar a exequente, por não residir no endereço informado nos autos. Intimada
a Defensoria Pública, esta requereu no petitório de fls. 58 a intimação da parte autor por edital para que no prazo de cinco dias
manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Publicado edital de intimação da parte autora (fls. 60 e
62), esta deixou transcorrer o prazo sem apresentar nenhum pedido ou manifestação nos autos. Eis o relatório. Autos conclusos,
DECIDO. É dever da parte manter atualizado o seu endereço nos autos para que sejam realizadas as devidas diligências e
cumpridas as determinações judiciais pertinentes ao desenrolar do processo. Veja-se o disposto no art. 274, parágrafo único do
CPC: Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e 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 comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva, não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. No caso dos autos, a intimação pessoal da autora deixou de ser efetivada por descumprimento, por parte desta, aos
termos do artigo acima. Determinada a intimação por edital, a autora deixou escoar o prazo concedido, não se manifestando nos
autos. À par de tal circunstância, a jurisprudência pátria dos Tribunais têm manifestado entendimento pela extinção do processo
por abandono da causa, ante a inércia da parte. Vejamos. EMENTA: EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO
DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO. A extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa reclama a intimação pessoal do
demandante, para em quarenta e oito horas dar prosseguimento ao feito. Considera-se como intimação pessoal tanto aquela
efetivada por mandado judicial, através do oficial de justiça, quanto aquela feita pelo Correio, mediante AR. Presumem-se
válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo à parte
a respectiva atualização, informando ao juízo eventual mudança temporária ou definitiva. Descabe a irresignação do apelante
quando este assume a responsabilidade perante o juízo de comunicar eventual mudança de endereço do devedor, conforme
disposição da Lei Processual Civil. (TJ-MG, AC 10295030045260001, Rel. Antonio Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento
02/02/2017). EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA. É cabível
a extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, quando fica claro o desinteresse da parte autora
para dar curso ao processo, pois foram intimados o procurador e a parte pessoalmente, deixando fluir in albis os prazos
assinalados pelo julgador. Se e quando a credora tiver interesse na execução da verba alimentar, caso o alimentante esteja
inadimplente, poderá propor novamente a ação de execução de alimentos, pois não há renúncia ao crédito alimentar e não corre
a prescrição contra filho menor, absolutamente incapaz. Recurso desprovido. (TJ-RS, AC 70077653574, Rel. Sérgio Fernando
de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, Julgado em 31/10/2018). Nessas condições, presume-se realizada a intimação da
parte autora no endereço constante dos autos. Assim, decorrido o prazo assinalado, sem manifestação oportuna nos autos,
outra alternativa não se apresenta neste feito, a não ser o reconhecimento do abandono da causa e consequência extinção do
processo. ISSO POSTO, ante as considerações e fundamentos acima expostos, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução
de seu mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas ou honorários, por ser a parte beneficiária da assistência
judiciária gratuita. P. R. Intime-se a parte autora, por sua Defensora Pública mediante publicação no Portal e-SAJ. Ciência ao
representante do Ministério Público por publicação no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e na sequência arquivem-se
estes autos, independentemente de nova determinação, dando-se baixa necessária na distribuição.
ADV: MAURILIO DE AQUINO RIBEIRO (OAB 4385/CE), ADV: ANA ZELIA CAVALCANTE OLIVEIRA (OAB 13165/CE),
ADV: ANDRE LUIS FONTENELLE SANTOS (OAB 11989/CE) - Processo 0067342-86.2000.8.06.0001 - Divorcio litigioso REQUERENTE: Mary Lucia Ribeiro Acario - REQUERIDO: Antonio Jorge Acario - Vistos, etc. Cuida-se de pedido formulado
às fls. 55 no bojo da ação que decretou o divórcio das partes, Mary Lúcia Ribeiro Acário e Antonio Jorge Acário. As partes
formularam pedido de homologação de acordo quanto à partilha de bem imóvel adquirido ao tempo do casamento. Em decisão
de fls. 65, diante dos vícios constatados, determinou-se que as partes apresentassem emenda a inicial nos termos explicitados.
As partes, por sua vez, apresentaram emenda às fls. 68/69 e documentos de fls. 70/78. Relatados, DECIDO. Quanto à concessão
do benefício da assistência judiciária gratuita, a Lei 1.060/50 não impõe requisitos para tal concessão, cabendo à parte apenas
declarar nos autos que haverá o comprometimento de sua subsistência, acaso tenha que demandar em Juiz recolhendo as
custas processuais. A Lei nº 1.060/50, em seu artigo 4º, dispõe da seguinte forma: A parte gozará dos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo
e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. Nesta esteira de pensamento, é o comentário feito à
Lei nº 1.060/50, por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri, in Código de Processo Civil Comentado, Legislação
Extravagante, 9ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 1183: I. Afirmação da parte. A CF, 5º LXXIV, que garante a
assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa situação não revogou a LAJ 4º. Basta a simples alegação
do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção juris
tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode ser exigida do
interessado prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do interessado, deve
decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5º XXXV) e da assistência jurídica
integral ( CF 5º LXXIV). Ressalte-se ainda que o fato dos promoventes constituírem advogado particular não descaracteriza
sua condição de hipossuficiência a ponto de elidir os benefícios trazidos pela assistência judiciária. Corroborando com esse
entendimento, observe-se o julgado colacionado in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O
SEU DEFERIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. FACULDADE DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes, que pode ser pleiteada a qualquer tempo,
decorre do atendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 50, XXXV da CF,
sendo suficiente para a sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições de arcar com as despesas do processo,
como ocorre no caso em análise, constatando-se ter sido essa condição atendida pelos apelantes, consoante declaração
acostada à inicial da ação ordinária. 2. O fato de os apelantes estar patrocinado por advogado particular não obsta seu acesso
ao beneplácito constitucional, vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade requerida, consoante se extrai das
normas constantes na Lei 1.060/50 e do posicionamento emanado da jurisprudência dos tribunais pátrios. 3. Recurso conhecido
e provido. (TJ-PI, AC 00176032820138180140, Rel. José James Gomes Pereira, 2ª Câmara Especializada Cível, Julgado em
30/04/2019). Desta forma, ante a fundamentação exposta, defiro aos promoventes o benefício da justiça gratuita. Buscam
os promoventes, devidamente respaldados pelas normas de regência, alcançar perante este juízo a homologação de acordo
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extrajudicial, conforme pacto inserto nos autos. Relativamente ao acordo apresentado, não figuram vícios ou irregularidades,
sendo certo que a avença restou estabelecida dentro dos limites da legalidade, revelando-se possível a sua homologação.
Desnecessária a intervenção Ministerial, haja vista tratar-se de acordo envolvendo partes maiores e capazes e, portanto, não
enquadrar-se no comando contido no artigo 698 do CPC. Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada nestes autos,
nos estritos termos constantes na petição de fls. 68/69, e o faço com esteio no artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil
(Lei nº 13.105/2015), para que surta seus jurídicos e legais efeitos, atendidos os requisitos legais pertinentes. Após o trânsito em
julgado, expeça-se o respectivo mandado para fins de averbação. Sem custas e honorários, ante o deferimento da gratuidade da
justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes pessoalmente por mandado e por seu advogado mediante publicação no
DJe. Decorrido o prazo recursal, certifique-se e na sequência retornem os autos ao arquivo.
ADV: MAURO BERNARDES SERPA MACIEL (OAB 12363/CE), ADV: AMANDA RABELO MACIEL (OAB 18893/CE) - Processo
0095214-32.2007.8.06.0001 (apensado ao processo 0095212-62.2007.8.06.0001) - Procedimento Comum - Reconhecimento /
Dissolução - REQUERIDO: Francisco Sousa Ferreira - R.F.F. - R.G.O.S.F. - A.O.S.F. - F.S.F.F. - D.O.N.F. - M.T.S. - F.E.S. S.N. - Intime-se os apelados(as), por meio dos advogados constituídos nos autos, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC.
ADV: ROCHELLE COSTA DE SOUSA (OAB 17312/CE), ADV: GERALDO RODRIGUES DE SOUSA (OAB 3646/CE) Processo 0095620-87.2006.8.06.0001 - Procedimento Comum - REQUERENTE: Jose Ferreira Batista - ISSO POSTO, ante as
considerações e fundamentos acima expostos, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução de seu mérito, com fundamento no
art. 485, III, do CPC.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0098364-55.2006.8.06.0001 Procedimento Comum - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: Kayane do Nascimento Ferreira - REPR. LEGAL: Maria
Alice do Nascimento Ferreira - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de investigação de paternidade c/c alimentos
proposta por Kayane do Nascimento Ferreira, menor impúbere, representada por sua genitora Maria Alice do Nascimento
Ferreira em face de Juy Keyt San, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Após a
prática de diversos atos processuais, a presente ação fora sentenciada por extinção sem resolução de mérito, tendo em seguida
a parte interposto recurso de apelação ao Eg. Tribunal de Justiça. Conforme decidido às fls. 104/114, os autos foram julgados e
determinada a remessa dos autos a este juízo para o prosseguimento regular da ação. Na sequência, intimou-se a Defensoria
Pública para manifestar-se, tendo esta se requerido no petitório de fls, 124 a intimação da parte autora por oficial de justiça
para manifestar interesse no prosseguimento do processo. Determinada a intimação da parte autora, não foi possível intimá-la
por não residir no endereço informado, conforme certidão de fls. 127. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública requereu a
intimação da parte autora por edital para que no prazo de 5 (cinco) dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, tendo
sido o pleito deferido. Realizada a intimação da parte autora por edital, decorreu o prazo sem nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 137. Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO. É dever da parte manter atualizado o seu endereço nos autos
para que sejam realizadas as devidas diligências e cumpridas as determinações judiciais pertinentes ao desenrolar do processo.
Veja-se o disposto no art. 274, parágrafo único do CPC: Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas
às partes, aos seus representantes legais e 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 comunicações e intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária
ou definitiva, não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante
de entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso dos autos, a intimação pessoal da autora deixou de ser
efetivada por descumprimento, por parte desta, aos termos do artigo acima. Corroborando com o fundamento acima exposto, a
jurisprudência dos Tribunais pátrios possuem entendimento pela extinção do feito quando devidamente configurado o abandono
da causa. Vejamos: EMENTA: EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A extinção do
processo sem julgamento do mérito por abandono da causa reclama a intimação pessoal do demandante, para em quarenta
e oito horas dar prosseguimento ao feito. Considera-se como intimação pessoal tanto aquela efetivada por mandado judicial,
através do oficial de justiça, quanto aquela feita pelo Correio, mediante AR. Presumem-se válidas as comunicações e intimações
dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo à parte a respectiva atualização, informando ao
juízo eventual mudança temporária ou definitiva. Descabe a irresignação do apelante quando este assume a responsabilidade
perante o juízo de comunicar eventual mudança de endereço do devedor, conforme disposição da Lei Processual Civil. (TJ-MG,
AC 10295030045260001, Rel. Antonio Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento 02/02/2017). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR SEM INFORMAR AO JUÍZO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 485, III do CPC, será extinto o processo, sem resolução do
mérito, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Constitui dever da parte manter atualizado endereço nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.
Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AP, AC 00005171820128030004, Rel. Agostino Silvério, Data de Julgamento 22/03/2016).
Nessas condições, presume-se realizada a intimação da parte autora no endereço constante dos autos. Assim, decorrido o prazo
assinalado, sem manifestação oportuna nos autos, outra alternativa não se apresenta neste feito, a não ser o reconhecimento
do abandono da causa e consequência extinção do processo. ISSO POSTO, ante as considerações e fundamentos expostos
acima, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas ou
honorários, ante a gratuidade da justiça. P. R. Intime-se a parte autora, por sua Defensora Pública mediante publicação no
Portal e-SAJ. Ciência ao representante do Ministério Público por publicação no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e
após arquivem-se, independentemente de nova determinação.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE), ADV: HILDA CELA DE ARRUDA COELHO
(OAB 20637/CE) - Processo 0111327-46.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução REQUERENTE: Benedita Araújo de Sousa - REQUERIDO: Mozar Alves da Graça - Vistos, etc. Tratam os autos de ação de
reconhecimento e dissolução de união estável cumulado com partilha de bens e pedido de alimentos ajuizada por Benedita
Araújo de Sousa em face de Mozar Alves da Graça, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na
exordial. Em síntese, aduz a autora na inicial que conviveu com o promovido por um período de aproximadamente 30 (trinta)
anos, tendo iniciado a convivência em meados de 1984 e permaneceram juntos até junho de 2014. Da união adveio o nascimento
de três filhos, sendo dois já maiores de idade e um falecido. Na constância da união estável as partes adquiriram um imóvel de
dois andares, onde a autora reside e uma motocicleta Honda modelo CG 125 FAN KS, placa NUP 0593, que se encontra na
posse do promovido. Durante a união a autora trabalhou de forma autônoma como costureira e recebia uma renda insuficiente
para suprir suas necessidades básicas e essenciais, além disso sempre encontrou resistência do promovido para trabalhar fora,
razão pela qual pugna pela fixação de alimentos em seu favor no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo. A
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inicial foi instruída com os documentos de fls. 20/34. Despacho de fls. 35 designou-se audiência de conciliação. Audiência de
conciliação realizada conforme termo de fls. 43, não sendo possível a conciliação ante a ausência do promovido. Na ocasião, foi
redesignada a audiência de conciliação e determinada a citação do promovido. Em audiência de conciliação redesignada, restou
impossibilitado o acordo, ante a ausência do promovido. Na ocasião, redesignou-se a audiência de conciliação e determinou-se
a citação do promovido. Citado o promovido por hora certa, conforme certidão de fls. 52. Em audiência de conciliação
redesignada, não foi possível a realização do ato, ante a ausência do promovido. Na ocasião, determinou-se vista dos autos ao
Curador Especial. Contestação da Curadoria Especial às fls. 60/62 em que se manifestou por negativa geral. Audiência de
instrução realizada conforme termo de fls. 110. Na ocasião, foi tomado o depoimento de uma testemunha arrolada pela parte
autora e após, determinou-se a manifestação da Curadoria Especial e memoriais pela Defensoria Pública. Manifestação da
Curadoria às fls. 113 e memoriais apresentados pela parte autora às fls. 117/119. Autos conclusos. DECIDO. Não há questões
processuais pendentes de apreciação ou reconhecíveis de ofício, razão pela qual passo ao imediato exame de mérito. Trata-se
de ação em que se busca reconhecer, para os fins legais pertinentes, suposta união estável mantida pela promovente com o
promovido. O pedido foi contestado por Curador Especial, nos termos acima explicitados. Eis aí, em síntese, os termos da
demanda. Vejamos a sua disciplina jurídica. Pois bem, a súplica subjacente à causa encontra fundamento jurídico na disposição
legal a seguir delineada. Dispõe o artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro: Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a
união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família. Podemos, desse modo, sintetizar a disciplina jurídica da matéria na causa em análise, nos
seguintes termos. A união estável objeto da causa será reconhecida se houver prova cabal de que a autora manteve com o
promovido uma convivência: a) pública, representada uma por união socialmente ostensiva; b) contínua, ou seja, sem intervalos
ou interrupções; c) duradoura, por lapso temporal que a não constitua relação eventual; d) estabelecida com o objetivo de
constituir de família (animus falimiae). No tange ao requisito subjetivo, o animus falimiae, a doutrina e a jurisprudência apontam
alguns elementos ou circunstâncias, não necessariamente presentes em todas as situações, mas que em conjunto demonstrem
a necessária finalidade da união que deve ser a constituição de um núcleo familiar, a saber: a) a coabitação e convivência more
uxório, sob um mesmo teto; b) cumprimento voluntário do dever moral da fidelidade; c) comunidade de vida estável e a
permanência; d) a relação monogâmica, excluída a bigamia; e) a affectio maritatis, sentimento de amor e amizade entre ambos,
enquanto perdurou a união. Colocadas portanto as diretrizes ao julgamento da causa, vejamos o que dizem os autos
relativamente à prova produzida pela parte. Pelo contexto probatório, vê-se que a autora logrou demonstrar em juízo a contento
todos os requisitos relativos à convivência pública, contínua e duradoura, no tempo definido na inicial. Com efeito, a testemunha
ouvida relatou perante este juízo, com suas palavras e a seu modo, a existência de uma união mantida pela autora e o promovido
com todas as características apontadas pela lei. Segundo os relatos, a convivência era socialmente conhecida, não havendo
menção a interrupções ou intervalos de tempo e o período em que ocorrera corresponde, segundo o testemunho, ao tempo
noticiado na inicial, não se mostrando, assim, um relacionamento eventual. Não há dúvida, desse modo, quanto aos requisitos
relativos à convivência pública, contínua e duradoura. Nem toda relação contínua, pública e mesmo duradoura pode ser
reconhecida como união estável. A lei exige, ainda, que haja uma motivação, um propósito para tal reconhecimento. A união
deve ter por finalidade a constituição de família (animus familiae). No caso de que ora se cuida, não há igualmente dúvida
alguma de que tal requisito se encontra igualmente demonstrado. Na realidade, pelo contexto da prova produzida, os conviventes
estabeleceram uma relação afetiva própria daqueles se unem em família, até porque tiveram três filhos, consoante certidões de
fls. 22/24. Figura nos autos demonstração documental e testemunhal quanto aos elementos que apontam nesse sentido, ante a
coabitação e convivência, sob um mesmo teto, sendo certo que os conviventes cumpriam voluntariamente o dever moral da
fidelidade, encontrando igualmente demonstrado o affectio maritatis, a prova quanto ao sentimento de amor e amizade entre
ambos, enquanto perdurou a união. Não se pode, dessa forma, desconsiderar que a autora e o promovido se uniram com a
finalidade de constituir um núcleo familiar socialmente reconhecido, sendo certo que a autora se apresentava socialmente como
mulher do promovido e este como esposo daquela. Nessas condições, reconhecível se apresenta a união estável objeto da
causa, nos termos das disposições legais acima declinadas, impondo-se o deferimento do pedido deduzido por ser ele
igualmente legítimo e justo. Nessas condições, ante a farta prova produzida pela autora, o pedido por ela formulado merecer ser
inteiramente atendido. Quanto ao pedido sucessivo manejado nos autos, a apontada partilha de bens, tem-se que em tese os
bens constituídos durante a união devem ser partilhados na proporção de metade para cada um dos conviventes, relativamente
aos bens presentes e futuros, desde que demonstrada a constituição de tais bens no período da união, aplicando-se para a
hipótese as disposições alusivas ao regime da comunhão parcial. Com efeito, dispõe o Código Civil ser aplicável para a hipótese
de união estável, em regra, o regime da comunhão parcial, nos termos dos dispositivos legais a seguir colacionados: Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as
exceções dos artigos seguintes. Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Consoante relatado, a parte autora pretende o
reconhecimento de pretenso direito de sua meação na partilha dos bens supostamente adquirido por ambos os conviventes ao
tempo da união. Vejamos. No Direito de Família, o conceito de esforço comum para a relação de regime de bens e sua aplicação
na partilha de bens conjugais é observada dentro do conceito de presunção absoluta do esforço comum, haja vista que a
presunção absoluta do esforço comum não requer a produção probatória de que os bens amealhados advieram de uma situação
concreta em que um consorte ajudou o outro, a própria contribuição vem do entendimento predeterminado sobre as relações
maritais e de união estável. Excepcionando-se as hipóteses taxativamente previstas em lei, como a demonstração de que o bem
é proveniente de doação, sub-rogação, herança ou adquirido em data anterior à relação conjugal. O esforço comum pode ser
dividido entre contribuição direta, aquela que advém do trabalho, renda que cada cônjuge ou companheiro dispõe para efetivação
do conjunto patrimonial, e contribuição indireta, que possui uma compreensão imaterial, como contribuição moral, afetiva e
psicológica, através dos cuidados dos afazeres domésticos. O entendimento majoritário da jurisprudência afirma sobre a
presunção absoluta (iuris et de iuri) do esforço comum no regime de comunhão parcial de bens, como se depreende dos julgados
colacionados abaixo: Apelação. Recurso. Redistribuição pela Resolução OE nº 737/2016 e Portaria nº 02/2017 do TJSP. Partilha
de bens. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. PARTILHA. Casamento contraído sob o regime da comunhão parcial
de bens.Presunção absoluta de esforço comum. Relevância da contribuição imaterial para a formação do acervo patrimonial.
Precedentes. O fato de o marido ter adquirido bens antes do casamento não elimina o direito de a mulher incluir na comunhão
as parcelas pagas, durante ele, a título de financiamento. O contrato do veículo foi firmado em nome da mãe do requerido.
Prova estritamente documental. Sentença reformada em parte. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 40013235220138260604 SP
4001323-52.2013.8.26.0604, Relator: Beretta da Silveira, Data de Julgamento: 15/03/2018, 31ª Câmara Extraordinária de Direito
Privado, Data de Publicação: 16/03/2018). Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Penhora sobre bem imóvel da companheira.
Desconstituição. Impossibilidade. Companheiro. Direito a meação. união estável. aplicação do regime geral de comunhão
parcial de bens. bens adquiridos durante a constância da relação. Presunção absoluta de contribuição de ambos os
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companheiros. Sentença mantida. 1. “Na união estável, vigente o regime da comunhão parcial, há presunção absoluta de que os
bens adquiridos onerosamente na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes” REsp 1295991/MG,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013) 2. Apelação
cível conhecida e não provida.(TJPR - 15ª C. Cível - 0009417-34.2015.8.16.0194 - Curitiba Rel.: Luiz Carlos Gabardo - J.
23.05.2018. A presunção estabelecida pela jurisprudência é de que a relação marital advém de mútua contribuição, solidariedade
e contribuição material e imaterial. O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento de que se configurado o regime
de comunhão parcial de bens na união estável, há a presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância
da convivência são resultado do esforço comum dos conviventes. Corrobora essa disposição a Súmula 380 do STF, segundo a
qual: “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do
patrimônio adquirido pelo esforço comum”. No presente caso, o bem adquirido na constância da união estável é matéria
incontroversa, haja vista terem sido apresentados pelo autor na inicial no tópico “da partilha dos bens”, corroborando com o
documento do referido imóvel (fls. 25/26) que atesta ter sido adquirido dentro do período em que as partes conviviam. Com
relação à motocicleta apresentada no tópico dos bens a serem partilhados, a autora não conseguiu provar que referido bem foi
adquirido ao tempo em que as partes conviviam. Com efeito, os documentos apresentados às fls. 28/29 não servem de prova
quanto a data em que referido bem foi adquirido, somente prova que o bem se encontra em nome do promovido. Nessas
condições, o pedido quanto à partilha merece ser parcialmente atendido, uma vez que o direito à meação da autora deve ser
concedido sobre o bem imóvel residencial localizado a Rua A, 211, Conj. Vila Velha I, Fortaleza/CE apresentado na inicial, bem
como deverá ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos conviventes. Dando sequência à
continuidade do processo, observa-se o pedido de alimentos formulado pela autora, pautada em obrigação legal decorrente de
parentesco. O art. 1.694 do Código Civil estabelece a obrigação recíproca entre homens e mulheres, observando-se para sua
fixação a necessidade de quem pleiteia e a possibilidade de recursos de quem seria obrigado. O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado em jurisprudência quanto à fixação de alimentos para ex-cônjuge, considerando que deve ser
fixado somente em situações excepcionais, quando configurada a dependência ou a carência de assistência. Detendo o excônjuge alimentando plenas condições de inserção no mercado de trabalho, como também já exercendo atividade laboral,
quanto mais apto ao trabalho deve ser o alimentante exonerado da obrigação. Ademais, caso sejam os alimentos determinados,
deve ser observado que estes não podem constituir uma situação eterna de sustento, devendo ser fixado por prazo determinado.
A obrigação é latente quando a incapacidade para o trabalho for permanente, como nos casos de doença ou quando, em
decorrência de cuidados especiais que algum dependente sob sua guarda apresente, ou quando se verificar a impossibilidade
de inserção no mercado de trabalho. No presente caso em análise, a autora pugna a fixação de alimentos dois anos após
separada de fato do promovido. Na inicial, a autora informa que durante esse período nunca recebeu auxílio do ex-marido e que
trabalha de maneira informal realizando trabalhos como costureira. Ademais, não existem nos autos nenhuma evidência ou
prova que ateste a sua incapacidade para o trabalho. Coadunando com o que foi acima relatado, a jurisprudência possui farto
entendimento pela impossibilidade de que sejam arbitrados alimentos em favor de ex-cônjuge quando não subsiste nos autos
prova da real necessidade. Vejamos: ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CASAL SEPARADO DE FATO HÁ MUITOS ANOS.
DESCABIMENTO. Considerando que as partes estão separadas de fato há mais de nove anos, sem que a autora tenha
postulado alimentos e cada um já tendo trilhado seu próprio caminho, é totalmente descabido o pedido de alimentos formulado
pela ex-mulher. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70061099677, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/08/2014). AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS
PROVISÓRIOS - EX-MULHER - ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O pedido de pensão alimentícia deve ser analisado à luz do binômio necessidade/
possibilidade, previsto no § 1º, do art. 1694, do Código Civil. - Os alimentos que decorrem do rompimento do vínculo matrimonial
possuem traços peculiares, pois a obrigação, nesse caso, decorre do simples dever de assistência mútua, inexistindo dever/
obrigação de um cônjuge em manter o outro, como ocorre em relação aos filhos. - A nova ordem econômico-social, ressalvados
casos especiais, não mais deixa brecha para se sustentar casos em que o ex-marido preste alimentos, de valor elevado, por
tempo indeterminado à sua ex-mulher. - A requerente não fez qualquer prova de sua dependência econômica. - Recurso não
provido. (TJ-MG - AI: 10699130024523001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 11/07/2013, Câmaras Cíveis/4ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2013). Conforme exposto acima, a autora não provou sua real necessidade de que
sejam arbitrados alimentos em seu favor, razão pela qual demonstra-se a impossibilidade de que seja atendido ao pleito
formulado. Por todas as razões expendidas, com fundamento no art. 1.723 do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora para DECLARAR, em definitivo, a fim de que surtam seus jurídicos e legais
efeitos, que a Senhora BENEDITA ARAÚJO DE SOUSA manteve UNIÃO ESTÁVEL com o Senhor MOZAR ALVES DA GRAÇA,
no período correspondente de 1984 a 2014, devendo assim gozar de todos os direitos decorrentes de tal reconhecimento. Por
conseguinte, exaurida a prestação jurisdicional com a declaração pretendida, declaro extinto o processo, com a resolução de
seu mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, ante a concessão da
gratuidade da justiça. P. R. Intimem-se as partes (a parte autora pessoalmente e por sua Defensora Pública mediante publicação
no Portal e-SAJ; o promovido por Curador Especial mediante publicação no Portal e-SAJ). Após tomadas as providências de
praxe e decorrido o prazo recursal, certifique-se e na sequência arquivem-se estes autos, dando-se baixa necessária na
distribuição.
ADV: CAIO DENNIS SOUSA MENDES (OAB 27588/CE) - Processo 0115731-87.2009.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: D.I.S.A. - Tendo em vista que a petição inicial no cumprimento de sentença obedecerá
aos requisitos gerais do art. 319 c/c art. 320 do Código de Processo Civil e a deficiência superável ensejará emenda, intime-se
a exequente, por meio do seu advogado constituído nos autos, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial,
adequando-a ao cumprimento de sentença, bem como indicando o valor da causa em consonância com o benefício econômico
perseguido.
ADV: CAIO DENNIS SOUSA MENDES (OAB 27588/CE) - Processo 0115731-87.2009.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: D.I.S.A. - Vistos, em despacho. Conforme petitório de fls. 130/131, expeça-se ofício
à fonte empregatícia do requerido, empresa Servis Segurança LTDA, localizada a Rua Barão de Aracati, nº 1363, Aldeota,
CEP: 60.115-081, Fortaleza/CE, para que seja realizado desconto em folha de pagamento do Sr. Luciano Bezerra da Costa no
valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor que ele percebe, conforme arbitrado em audiência às fls. 117/118,
e depositado em conta bancária de titularidade da genitora do alimentando, nº 13323-x, agência 44369, Banco do Brasil, CPF
391.917.293-00.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0117862-54.2017.8.06.0001
- Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - EXEQUENTE: M.M.S.B. - EXECUTADO: A.A.C. - MENOR:
J.P.S.C. - ISSO POSTO, ante as considerações e fundamentos acima expostos, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

358

seu mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
ADV: KATIA IZABEL QUEIROZ DE FREITAS (OAB 21201/CE) - Processo 0120094-73.2016.8.06.0001 - Divórcio Consensual
- Dissolução - REQUERENTE: A.L.M.A. - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do
Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Mediação para a data de 16/10/2019 às 09:00h na sala da Tolerância, no Centro
Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.
ADV: IZADORA COLAÇO AZEVEDO BARROSO (OAB 34838/CE) - Processo 0132233-52.2019.8.06.0001 - Alimentos Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: V.R.A.F. - Vistos, etc. Figura nos autos às fls. 57/59 embargos de
declaração proposto por Vicente Ribeiro do Amaral Filho, Fernanda Moreira do Amaral Fontenelle e Vanessa Moreira do Amaral,
todos devidamente qualificados, mediante os quais se insurgem da sentença proferida por este juízo que homologou o acordo
realizado em audiência pelas partes, exonerando o alimentante, Sr. Vicente Ribeiro do Amaral Filho de pagar alimentos às suas
filhas Fernanda Moreira do Amaral Fontenelle e Vanessa Moreira do Amaral. Argumentam os embargantes, em síntese, que a
sentença padece de omissão. Consideram que não fora apreciado o pedido formulado na petição inicial e ratificado em audiência
conciliatória quanto ao deferimento da justiça gratuita. Não há que se falar em contraditório, uma vez que os embargos foram
propostos por todas as partes, nem em participação do representante do Ministério Público, pois as partes são todas maiores
e capazes. Sumariado o feito, DECIDO. A sentença embargada não se mostra teratológica, nem foi homologado por este juízo
questão fora do que restou pedido pelas partes. Não há em seu teor quaisquer contradições, mas figura omissão pertinente
que merece ser atendida. Vejamos. É certo que o pedido formulado na inicial e ratificado em audiência conciliatória restou
homologado por este juízo, conforme sentença de fls. 51/52, que exonerou definitivamente o Sr. Vicente Ribeiro do Amaral
Filho de pagar pensão alimentícia às suas duas filhas Vanessa Moreira do Amaral e Fernanda Moreira do Amaral. O pedido de
mérito perseguido nestes autos restou homologado na sentença embargada, ao fundamento de que figuravam os pressupostos
legais pertinentes. Contudo, restou pendente de apreciação por parte deste Juízo o pedido de deferimento à justiça gratuita.
Com efeito, ao decidir pela exoneração dos alimentos homologando o acordo, este juízo determinou exatamente os termos
acordados, sem apreciar o pedido de gratuidade das custas. Nesse passo, vê-se que os embargos merecem ser atendidos para
suprir tal omissão, eis que da forma como lançada, imputa dúvida quanto ao acolhimento ou não do pedido de justiça gratuita.
Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a Lei 1.060/50 não impõe requisitos para tal concessão,
cabendo à parte apenas declarar nos autos que haverá o comprometimento de sua subsistência, acaso tenha que demandar
em Juiz recolhendo as custas processuais. A Lei nº 1.060/50, em seu artigo 4º, dispõe da seguinte forma: A parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. Nesta esteira de pensamento,
é o comentário feito à Lei nº 1.060/50, por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri, in Código de Processo Civil
Comentado, Legislação Extravagante, 9ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 1183: I. Afirmação da parte. A CF, 5º
LXXIV, que garante a assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa situação não revogou a LAJ
4º. Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa
alegação constitui presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade
da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de
necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF
5º XXXV) e da assistência jurídica integral ( CF 5º LXXIV). Ressalte-se ainda que o fato dos postulantes constituírem advogado
particular não descaracteriza sua condição de hipossuficiência a ponto de elidir os benefícios trazidos pela assistência judiciária.
Corroborando com esse entendimento, são os julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O SEU DEFERIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. FACULDADE
DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes,
que pode ser pleiteada a qualquer tempo, decorre do atendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela
jurisdicional, previsto no art. 50, XXXV da CF, sendo suficiente para a sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições
de arcar com as despesas do processo, como ocorre no caso em análise, constatando-se ter sido essa condição atendida pelos
apelantes, consoante declaração acostada à inicial da ação ordinária. 2. O fato de os apelantes estar patrocinado por advogado
particular não obsta seu acesso ao beneplácito constitucional, vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade
requerida, consoante se extrai das normas constantes na Lei 1.060/50 e do posicionamento emanado da jurisprudência dos
tribunais pátrios. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PI, AC 00176032820138180140, Rel. José James Gomes Pereira, 2ª
Câmara Especializada Cível, Julgado em 30/04/2019). APELAÇÃO CIVEL PROCESSO CIVIL IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO
DE JUSTIÇA GRATUITA PROVA DO ESTADO DE POBREZA DESNECESSIDADE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM ONUS
PROBANDI CABÍVEL A QUEM IMPUGNA ADVOGADO PARTICULAR IRRELEVÂNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
CONHECIMENTO DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. O ônus da prova quanto à pobreza alegada pela parte que pleiteia
benefício da assistência judiciária não cabe a esta, mas a quem conteste tal afirmação. II. O simples fato da partes beneficiária
ter contratado advogado particular não elide os efeitos da assistência judiciária gratuita.(TJRN, Agravo de Instrumento nº, Rel.
Des. Anderson Silvino, julgado em 23.09.2008). Desta forma, considerando a fundamentação acima exposta, defiro às partes
a concessão dos benefícios da justiça gratuita. ISTO POSTO, acolho os embargos para corrigir omissão no dispositivo da
sentença embargada, para acrescentar o seguinte trecho: “Sem custas ou honorários, diante do caráter consensual da demanda
e do deferimento da justiça gratuita.” Quanto ao mais, mantêm-se a sentença tal como lançada. P. R. Intimem-se as partes por
seu advogado mediante publicação no DJe.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0134534-79.2013.8.06.0001 Execução de Alimentos - Fixação - EXEQUENTE: C.K.O.S. - EXECUTADO: C.A.O.S. - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos
de ação de execução de alimentos proposta por Carlos Kevin Oliveira da Silva, menor impúbere, representado por sua genitora
Antonia Elieuda dos Santos Oliveira em face de Carlos Augusto Oliveira da Silva, todos devidamente qualificados, pelos fatos
e fundamentos expostos na exordial. Após a prática de diversos atos processuais, determinou-se a intimação da exequente
para manifestar interesse na continuidade do processo, sob pena de extinção do feito. Conforme certidão de fls. 69, não foi
possível intimar a parte exequente por não mais residir no endereço informado. Intimada a Defensora Pública para manifestarse, esta interpôs petitório às fls. 75 requerendo a intimação da autora por edital para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Publicado edital de intimação da parte autora, esta
deixou escoar o prazo sem apresentar nenhum pedido ou manifestação nos autos. Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO.
É dever da parte manter atualizado o seu endereço nos autos para que sejam realizadas as devidas diligências e cumpridas
as determinações judiciais pertinentes ao desenrolar do processo. Veja-se o disposto no art. 274, parágrafo único do CPC: Art.
274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e aos advogados
e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
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Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva, não tiver sido devidamente comunicada
ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
No caso dos autos, a intimação pessoal da autora deixou de ser efetivada por descumprimento, por parte desta, aos termos do
artigo acima. Determinada a intimação por edital, a autora deixou escoar o prazo concedido, não se manifestando nos autos.
À par de tal circunstância, a jurisprudência pátria dos Tribunais têm manifestado entendimento pela extinção do processo por
abandono da causa, ante a inércia da parte. Vejamos. EMENTA: EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO
DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO. A extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa reclama a intimação pessoal do
demandante, para em quarenta e oito horas dar prosseguimento ao feito. Considera-se como intimação pessoal tanto aquela
efetivada por mandado judicial, através do oficial de justiça, quanto aquela feita pelo Correio, mediante AR. Presumem-se
válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo à parte
a respectiva atualização, informando ao juízo eventual mudança temporária ou definitiva. Descabe a irresignação do apelante
quando este assume a responsabilidade perante o juízo de comunicar eventual mudança de endereço do devedor, conforme
disposição da Lei Processual Civil. (TJ-MG, AC 10295030045260001, Rel. Antonio Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento
02/02/2017). EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA. É cabível
a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa, quando ficar claro o desinteresse da parte autora
para dar curso ao processo, pois foram intimados o procurador e a parte pessoalmente, deixando fluir in albis os prazos
assinalados pelo julgador. Se quando a parte credora tiver interesse na execução da verba alimentar, caso o alimentante
esteja inadimplente, poderá propor novamente a ação de execução de alimentos, pois não há renúncia ao crédito alimentar e
não corre a prescrição contra filho menor, absolutamente incapaz. Recurso desprovido. (TJ-RS, AC 70077653574, Rel. Sérgio
Fernando de Vasconcelos Chaves, 7ª Câmara Cível, Julgado em 31/10/2018). Nessas condições, presume-se realizada a
intimação da parte autora no endereço constante dos autos. Assim, decorrido o prazo assinalado, sem manifestação oportuna
nos autos, outra alternativa não se apresenta neste feito, a não ser o reconhecimento do abandono da causa e consequente
extinção do processo. ISSO POSTO, ante as considerações e fundamentos acima expostos, julgo EXTINTO o processo, sem
a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas ou honorários, por ser a parte beneficiária da
assistência judiciária gratuita. P. R. Intimem-se as partes pela Defensoria Pública mediante publicação no Portal e-SAJ. Ciência
ao representante do Ministério Público por publicação no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e na sequência arquivemse estes autos, independentemente de nova determinação, dando-se baixa necessária na distribuição.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARIA MOREIRA VIANA POMBO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0251/2019
ADV: LUCAS GUAZZELLI TORRES BANDEIRA (OAB 38248/CE), ADV: PEDRO GONDIM DE ALENCAR (OAB 7936/CE),
ADV: AUGUSTO CESAR CHAVES DE ANDRADE JUNIOR (OAB 24678/CE) - Processo 0134198-65.2019.8.06.0001 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Liminar - REQUERENTE: M.E.L.G. - REQUERIDO: M.A.G. - Vistos, em decisão. Considerando a XIV
Semana Nacional da Conciliação que ocorrerá no período de 4 a 8 de novembro de 2019, bem como o teor do Ofício nº 25/2019
do NUPEMEC/TJCE que determina que os juízes se abstenham de realizar audiências de instrução durante o período designado,
chamo o feito à ordem para determinar o cancelamento da audiência designada na decisão de fls. 61 e redesignar a audiência
de instrução para o dia 12/11/2019 às 15:00 horas. As provas deverão recair sobre as questões de fato, oportunizando ao autor
e réu indicarem as provas que pretendem produzir. Caso haja apresentação de prova testemunhal, observar o prazo contido no
artigo 357, §4º e §5º, ou seja, prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.
Intime-se as partes, por meio dos seus advogados constituídos nos autos, por publicação no DJe para comparecerem ao ato
audiencial, advertindo-se que, nos termos do art. 455, do Código de Processo Civil, 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.
ADV: ANTONIO PADUA DO NASCIMENTO (OAB 7820/CE) - Processo 0153210-70.2016.8.06.0001 - Averiguação de
Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: N.P.S. - REQUERIDO: A.H.V.S. - Vistos, em decisão. Tratamse os presentes autos de ação de investigação de paternidade c/c alimentos proposta por Natália Pereira Silveira em face de
Antonio Hipólito Vieira de Sousa, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em síntese,
aduz a autora que é filha do promovido e que por diversas vezes o procurou para conseguir o reconhecimento espontâneo da
paternidade, sem que nunca tenha sido feito pelo promovido. Aduz, ainda, que o promovido nunca lhe proveu nada, embora
tenha condições de ajudá-la financeiramente. Após narrar os fatos pertinentes, arremata a autora requerendo a procedência da
ação para que seja atribuída a paternidade declarada ao promovido, pretendendo também a condenação do réu no pagamento
de pensão alimentícia na quantia equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente. Documentos acostados às
fls. 16/21. Citado, o promovido ofereceu contestação às fls. 33/36 aos termos da inicial, onde apesar de refutar seus termos,
se propõe a pagar alimentos ao autor no curso do processo em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo. Réplica às fls. 54/56,
dando-se continuidade à fase instrutória, ante a natureza da causa. Após regular tramitação, consta nos autos termo de
audiência de fls. 86 na qual designou-se a realização de exame de DNA. Realizada a coleta do material genético para feitura
do exame de DNA, o laudo médico pericial concluiu positivamente em relação à paternidade atribuída, conforme fls. 90/93.
Em audiência de conciliação realizada, coforme termo de fls. 129/130, as partes entraram em composição amigável quanto
ao reconhecimento da paternidade da autora Natália Pereira Silva, pugnando pela retificação do nome registral e inclusão dos
nomes dos avós paternos, contudo não entraram em acordo quanto à pretensão dos alimentos formulados pela promovente.
Eis o relatório, DECIDO. Trata-se de ação com pedidos cumulados, um de natureza declaratória, a paternidade; e outro, de
natureza condenatória, os alimentos. O segundo pedido é sucessivo e apreciável na condição de atendimento ao primeiro,
porquanto apenas na hipótese de reconhecimento da paternidade, mostrar-se ai possível avaliar o pedido de alimentos, a teor
do binômio: necessidades/possibilidades. No caso dos autos, temos que a situação vertente atrai a incidência da norma contida
no artigo 356, do novo Código de Processo Civil que defere ao juiz a possibilidade de apreciar parcialmente o mérito da causa,
quando não houver controvérsia em relação a um ou mais dos pedidos. Eis o que diz o dispositivo em tela: “Art. 356. O juiz
decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso;”
Voltando à análise da causa, vê-se que não há controvérsia sobre a procedência do pedido relativamente ao reconhecimento
da paternidade alegada. Com efeito, restou plenamente demonstrado que o promovido é o pai biológico da autora, conforme se
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depreende da prova científica, pelo método DNA (fls. 90/93), cujo laudo concluiu pela paternidade atribuída ao demandado. A
confiabilidade do laudo, cujo resultado é conclusivo quanto à paternidade alegada, demonstra ser desnecessária a realização
de contraprova, providência que caracterizaria apenas formulação protelatória ao andamento da causa. Nessas condições,
não há dúvida quanto ao direito da autora em ver declarada a paternidade, o que pode ser deferido, desde logo, nos termos
do artigo 356 do CPC. Vejamos a questão alusiva aos alimentos. Os alimentos decorrentes do dever de sustento, inerente ao
poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade civil, mas persiste obviamente a relação parental, fundada no
dever de solidariedade familiar, que pode justificar a permanência ou mesmo o estabelecimento do encargo alimentar, como
é o caso dos autos. No entanto, para que se estabeleça o encargo alimentar do pai em favor da filha maior, é imprescindível
a existência de prova cabal da sua condição de necessidade, pois esta necessidade somente se presume quando se trata de
alimentos pretendidos por pessoa menor ou incapaz. Na hipótese dos autos, verifica-se que a autora, já maior de idade, limitouse a qualificar-se como estagiária, sem contudo demonstrar sua condição de estudante através de declaração de matrícula
e histórico escolar, bem como não demonstrou a existência de gastos com material didático razão pela qual demonstra-se
incabível a fixação de alimentos no momento em que o processo se encontra. Ante todo o exposto, considerando que um dos
pedidos cumulados mostra-se incontroverso, com fundamento no art. 356 do CPC, JULGO PARCIALMENTE O MÉRITO desta
causa, para relativamente ao pedido de reconhecimento de paternidade formulado na inicial, DECLARAR que Antonio Hipólito
Vieira de Sousa é pai de Natália Pereira Silveira, devendo figurar no assento civil de nascimento da autora o nome do promovido
como pai, o nome dos pais do promovido, Luis Gonzaga de Sousa e Maria de Fátima Vieira de Sousa, como avós paternos, bem
como a retificação do nome da autora para NATÁLIA SILVEIRA VIEIRA, conforme decidido em audiência pelas partes. No que
concerne aos alimentos, ante a ausência de elementos de convicção, conforme determina o art. 300 do CPC, indefiro o pedido
de tutela antecipada, até ulterior deliberação deste juízo. Com intuito de dar prosseguimento ao feito quanto aos alimentos,
intimem-se as partes para que no prazo comum de 10 (dez) dias, declinem quais meios de provas pretendem produzir em
audiência. Após exaurido o prazo para eventual recurso desta decisão, expeça-se mandado de averbação junto ao Registro
de Nascimento Civil da autora, no Cartório Jereissati, livro A:117, folhas 03v, termo nº 138.349, na forma acima designada.
Intimem-se as partes do inteiro teor desta decisão (a parte autora pessoalmente por mandado e por sua Defensora Pública
mediante publicação no Portal e-SAJ; o promovido por seu advogado por publicação no DJe).
ADV: FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA (OAB 8089/CE) - Processo 0162295-75.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: L.O.G. - Vistos, em decisão. Tratam-se os autos de pedido de homologação de
acordo extrajudicial em que o alimentante pretende ofertar alimentos à sua filha no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) mensalmente por um período de 5 (cinco) anos. A situação, em princípio, não se conclui que os postulantes necessitem
de qualquer tutela jurisdicional, ante a ausência de interesse processual, mormente em razão de as partes residirem no mesmo
endereço. Desta forma, a situação permitiria assim a este juízo lançar nos autos, desde logo, sentença terminativa, na forma
do art. 485, inciso VI do CPC. Contudo, considerando a disposição do art. 10 do CPC, concedo às partes a possibilidade de
manifestar-se a respeito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se as partes por seu advogado mediante publicação no DJe.
ADV: CARLOS JOSE EVANGELISTA DE CASTRO (OAB 12202/CE) - Processo 0164827-22.2019.8.06.0001 - Divórcio
Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: C.S.O. - Vistos, em decisão. Tratam-se os presentes autos de ação de divórcio proposta
por Cicero de Sousa Oliveira e Rita Bezerra de Oliveira, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos
na exordial. Em síntese, narra o autor que a presente ação é consensual, relata que do casamento as partes tiveram dois filhos,
sendo um ainda menor e não constituíram bens a serem partilhados. Pugna pela decretação do divórcio e a distribuição do feito
por conexão ao processo de nº 0182005-18.2018.8.06.0001 em trâmite na 13ª Vara de Família desta Comarca. Compulsando
os autos, observa-se a existência de alguns vícios que necessitam serem sanados. Vejamos. Conforme disposto no art. 731,
a ação de separação ou divórcio consensuais, deve cumprir os requisitos legais e ser requerida em petição assinada por
ambos os cônjuges, devendo constar as disposições relativas à partilha de bens, pensão alimentícia entre os cônjuges, acordo
relativo à guarda e regime de visitas dos filhos incapazes e valor de contribuição para os filhos. Nos autos em análise, embora
o cônjuge varão tenha proposto a ação de forma consensual e qualificado o cônjuge virago como parte autora, a petição
não preenche os requisitos determinados na lei, não estando a inicial assinada pelos cônjuges. Ademais, inexiste nos autos
procuração ad judicia, declaração de hipossuficiência e documentos pessoais do cônjuge virago, bem como o documento de
fls. 13 está ilegível. Quanto ao pedido de distribuição do feito por conexão ao juízo da 13ª Vara de Família, este não merece
prosperar. Tramita na 13ª Vara de Família processo que se discute ação de alimentos em favor do filho menor das partes
(0182005-18.2018.8.06.0001), enquanto que a presente ação pretende o divórcio entre as partes, inexistindo conexão entre as
causas. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará possui entendimento pacificado quanto à desnecessidade reunião
dos processos que versem sobre matérias distintas e não possuem relação de conexão. Observe-se: EMENTA: PROCESSUAL
CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E
PREVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. AÇÃO DE DIVÓRCIO JULGADA E ARQUIVADA. INCIDÊNCIA
DO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 55, DO CPC E DA SÚMULA 235 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES.
DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA POR SORTEIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia
à definição da competência do Juízo para processar e julgar a ação de alimentos, se àquele para quem a ação foi distribuída
de forma aleatória, ou se do Juízo onde tramitou a ação de divórcio dos genitores da alimentanda. 2. De acordo com o art. 55,
§3º do CPC, somente serão conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, bem como
se houver risco de decisões conflitantes em seus julgamentos. 3. A ação de alimentos é uma nova ação, contempla causa de
pedir e é fundada em relação jurídica de direito material independente da ação de divórcio dos pais da alimentanda. Ademais,
nos autos do divórcio ficou decidido apenas o fim da sociedade conjugal, a guarda da filha do casal, a visitação paterna e o
processo se encontra arquivado desde 09 de maio de 2011. 4. Porquanto, inexiste conexão entre a ação de alimentos e a ação
de divórcio, em razão da distinção da causa de pedir e em virtude da incidência do §1º do art. 55 do CPC e da Súmula 235 do
STJ, a qual dispõe: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 5. Conflito de competência
provido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitado, qual seja, a 7ª Vara de Família da Comarca
de Fortaleza/CE. (TJ-CE, CC 00005141820178060000, Rel. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação 09/08/2017). Desta forma, inexistindo outra ação de divórcio em que litigam as partes, fixo a competência
da presente ação neste juízo. Quanto aos vícios existentes e apontados acima, intime-se a parte autora por seu advogado
para emendar a inicial, nos termos do art. 76 c/c 321 do CPC, para adequar a presente ação consensual, devendo apresentar
procuração ad judicia e declaração de hipossuficiência do cônjuge virago, certidão de casamento, documentos pessoais de
ambos os cônjuges (RG, CPF e comprovante de residência) e apresentar a petição inicial assinada por ambos os cônjuges.
As providências devem ser adotadas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento na peça vestibular. Intime-se o
advogado da parte autora mediante publicação no DJe.
ADV: SEBASTIAO AGUIAR DA CRUZ (OAB 14454/CE) - Processo 0165897-74.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
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5.478/68 - Guarda - REQUERENTE: L.M.O.M. - Vistos, em inicial. Tratam-se os presentes autos de ação de alimentos c/c guarda
proposta por João Miguel Motta Gadelha, menor impúbere, representado por sua genitora Luama Maria Oliveira Motta em face
de José Maicon da Silva Gadelha, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em síntese,
narra a autora na inicial que seus genitores mantiveram relacionamento amoroso e da relação adveio o nascimento do menor
autor, nascido em 05/06/2015. Aduz, ainda, que o menor é portador de transtorno global do desenvolvimento com quadro de
atraso no desenvolvimento da fala autismo catalogado na CID sob a numeração 10 F84. Requer a fixação de alimentos em favor
do menor no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo, a regulamentação da guarda unilateral em favor da
genitora, bem como o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 07/19. Eis,
em síntese, os termos da demanda. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a Lei 1.060/50 não impõe
requisitos para tal concessão, cabendo à parte apenas declarar nos autos que haverá o comprometimento de sua subsistência,
acaso tenha que demandar em Juiz recolhendo as custas processuais. A Lei nº 1.060/50, em seu artigo 4º, dispõe da seguinte
forma: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. Nesta
esteira de pensamento, é o comentário feito à Lei nº 1.060/50, por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri, in Código
de Processo Civil Comentado, Legislação Extravagante, 9ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 1183: I. Afirmação da
parte. A CF, 5º LXXIV, que garante a assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa situação não revogou
a LAJ 4º. Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa
alegação constitui presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade
da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de
necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF
5º XXXV) e da assistência jurídica integral ( CF 5º LXXIV). Ressalte-se ainda que o fato do promovente constituir advogado
particular não descaracteriza sua condição de hipossuficiência a ponto de elidir os benefícios trazidos pela assistência judiciária.
Corroborando com esse entendimento, são os julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O SEU DEFERIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. FACULDADE
DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes,
que pode ser pleiteada a qualquer tempo, decorre do atendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela
jurisdicional, previsto no art. 50, XXXV da CF, sendo suficiente para a sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições
de arcar com as despesas do processo, como ocorre no caso em análise, constatando-se ter sido essa condição atendida pelos
apelantes, consoante declaração acostada à inicial da ação ordinária. 2. O fato de os apelantes estar patrocinado por advogado
particular não obsta seu acesso ao beneplácito constitucional, vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade
requerida, consoante se extrai das normas constantes na Lei 1.060/50 e do posicionamento emanado da jurisprudência dos
tribunais pátrios. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PI, AC 00176032820138180140, Rel. José James Gomes Pereira, 2ª
Câmara Especializada Cível, Julgado em 30/04/2019). APELAÇÃO CIVEL PROCESSO CIVIL IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO
DE JUSTIÇA GRATUITA PROVA DO ESTADO DE POBREZA DESNECESSIDADE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM ONUS
PROBANDI CABÍVEL A QUEM IMPUGNA ADVOGADO PARTICULAR IRRELEVÂNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
CONHECIMENTO DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. O ônus da prova quanto à pobreza alegada pela parte que pleiteia
benefício da assistência judiciária não cabe a esta, mas a quem conteste tal afirmação. II. O simples fato da partes beneficiária
ter contratado advogado particular não elide os efeitos da assistência judiciária gratuita.(TJRN, Agravo de Instrumento nº, Rel.
Des. Aderson Silvino, julgado em 23.09.2008). Assim sendo, defiro ao promovente o benefício da justiça gratuita. Considerando
a prova pré-constituída do parentesco acostada desde logo à vestibular (certidão de nascimento), deve o feito tramitar sob o rito
especial previsto na Lei n. 5478/68 (Lei de Alimentos). Quanto ao tema, a jurisprudência pátria possui entendimento majoritário
pela fixação dos alimentos provisórios, devendo observar o binômio necessidade/possibilidade. Vejamos. EMENTA: AGRAVO
INTERNO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. PEDIDO
DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. Os alimentos devem ser fixados de forma a
atender as necessidades do filho menor, mas dentro das possibilidades do genitor, nos termos do art. 1.694, §1º do CC. Decisão
mantida. Recurso desprovido. (TJ-RS, AI 70080287287, 7ª Câmara Cível, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em
27/02/2019). À luz do art. 4º da lei de regência, devidamente comprovado o dever de sustento do suplicado em relação ao
menor autor com necessidade presumida -, arbitro alimentos provisórios mensais no quantum equivalente a 20% (vinte por
cento) do salário-mínimo devidos a partir da citação, valor a ser pago até o 5º dia útil de cada mês mediante depósito em conta
bancária de titularidade da genitora do menor, que deve ser informada nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Ressalte-se a
fixação dos provisórios com patamar em razão da insuficiência ab initio de elementos comprobatórios atinentes às condições
da parte requerida, o que será melhor aquilatado no curso do feito. Quanto ao pedido de guarda, as partes realizaram acordo
nos autos em apenso a este processo, de nº 0128901-14.2018.8.06.0001. Cite-se/Intime-se pessoalmente a parte promovida
por carta precatória para comparecer à audiência de conciliação, a ser realizada por este juízo, que resolvo designar para o dia
17/10/2019 às 8:45 horas. Intime-se a parte autora por seu advogado. Intime-se o advogado da parte autora por publicação no
DJe. Ciência ao representante do Ministério Público por publicação no Portal.
ADV: PABLO JORGE AGUIAR DO REGO (OAB 31293/CE) - Processo 0168460-41.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: A.P.P.V. - T.P.V. - Vistos, em decisão. Tratam-se os presentes autos de
ação de alimentos c/c divórcio litigioso proposta por Antonia Portela Pereira Viana e Thayna Pereira Viana em face de Marcos
César Souza Viana, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em síntese, narram
as autoras na inicial que são esposa e filha do promovido, requerendo a ex-esposa do promovido o divórcio litigioso e a
fixação de alimentos em seu favor, e quanto à filha requerendo alimentos em seu favor, pelas razões expostas na inicial. Em
análise detalhada da inicial, observa-se a existência de alguns vícios que necessitam serem sanados. Vejamos. As autoras
formularam pedido cumulado de divórcio litigioso com alimentos em favor do ex-cônjuge virago e da filha maior. A possibilidade
de serem cumulados os pedidos de divórcio litigioso com alimentos é possível quando os filhos são menores, pois a genitora
possui legitimidade para pleitear nos autos da ação de divórcio a fixação de alimentos provisórios em favor dos menores, cujas
necessidades são presumidas. No caso dos autos, a filha e autora é maior e capaz, não se fazendo necessário ser representado
por sua genitora, podendo propor alimentos em seu favor em ação autônoma. Ademais, o processamento da ação que possui
pedidos diversos e partes diversas certamente ocasionaria em tumulto processual. Desta forma, é oportunizado à filha maior
e autora ajuizar pedido de alimentos, desde que feito em ação autônoma, sem necessidade de representação legal. Ademais,
quanto ao pedido formulado nos autos para ser declarado a usucapião de um bem imóvel, o juízo de Família não possui
competência para processar e julgar tal pedido, pois tal matéria não encontra-se afeta ao Direito de Família, disposto no Livro
IV do Código Civil, devendo ser ajuizado ação de usucapião no juízo cível competente. Quanto ao valor da causa, dispõe o
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art. 292, inciso VI do CPC, que havendo cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser o somatório dos valores de todos
eles, razão pela qual o valor da causa da presente ação deve ser corrigido para o valor que se postula à título de alimentos
em favor do cônjuge virago acrescido do valor do bem indicado a ser partilhado. Dispõe o 321 do CPC que o juiz, ao verificar
que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar 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. No caso vertente, a parte autora deve adequar a inicial indicando se pretende
ver processado nestes autos ação de divórcio tendo como autora o cônjuge virago ou ação de alimentos tendo como autora
a filha maior do casal, excluir dos pedidos a declaração de usucapião, bem como adequar o valor da causa na forma acima
exposta. Sendo assim, intimem-se as requerentes para emendarem a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, adequando-a aos
termos acima definidos, sob pena de ser a peça liminarmente indeferida. Intimem-se as postulantes por seu advogado mediante
publicação no DJe.
ADV: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARLOS (OAB 10289/CE) - Processo 0169025-05.2019.8.06.0001 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: E.J.B. - Vistos, em inicial. Tratam-se os presentes autos de ação
de exoneração de alimentos proposta por Edmar Jacó Bezerra em face de Safira de Sousa Bezerra, ambos devidamente
qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em síntese, narra o autor na inicial que através de sentença
homologatória de acordo proferida por este juízo da 3ª Vara de Família restou obrigado a pagar alimentos em favor de sua filha,
ora promovida, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) de seus vencimentos e vantagens. Aduz, ainda, que atualmente sua
filha é maior de idade, já inserida no mercado de trabalho, provendo seu próprio sustento, demonstrando-se desnecessária a
pensão arcada por seu genitor. Pugna pela exoneração da prestação alimentícia e pelo deferimento da justiça gratuita. A inicial
foi instruída com os documentos de fls. 8/13. Eis, em síntese, os termos da demanda. Quanto à concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, a Lei 1.060/50 não impõe requisitos para tal concessão, cabendo à parte apenas declarar nos autos
que haverá o comprometimento de sua subsistência, acaso tenha que demandar em Juiz recolhendo as custas processuais. A
Lei nº 1.060/50, em seu artigo 4º, dispõe da seguinte forma: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante
simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. Nesta esteira de pensamento, é o comentário feito à Lei nº 1.060/50,
por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri, in Código de Processo Civil Comentado, Legislação Extravagante, 9ª
ed., Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 1183: I. Afirmação da parte. A CF, 5º LXXIV, que garante a assistência jurídica
e integral aos necessitados que comprovarem essa situação não revogou a LAJ 4º. Basta a simples alegação do interessado
para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa alegação constitui presunção juris tantum de
que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode ser exigida do interessado
prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de necessitado do interessado, deve decidir-se a
seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF 5º XXXV) e da assistência jurídica integral
( CF 5º LXXIV). Ressalte-se ainda que o fato do promovente constituir advogado particular não descaracteriza sua condição
de hipossuficiência a ponto de elidir os benefícios trazidos pela assistência judiciária. Corroborando com esse entendimento,
são os julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O
SEU DEFERIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. FACULDADE DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes, que pode ser pleiteada a qualquer tempo,
decorre do atendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 50, XXXV da CF,
sendo suficiente para a sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições de arcar com as despesas do processo,
como ocorre no caso em análise, constatando-se ter sido essa condição atendida pelos apelantes, consoante declaração
acostada à inicial da ação ordinária. 2. O fato de os apelantes estar patrocinado por advogado particular não obsta seu acesso
ao beneplácito constitucional, vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade requerida, consoante se extrai das
normas constantes na Lei 1.060/50 e do posicionamento emanado da jurisprudência dos tribunais pátrios. 3. Recurso conhecido
e provido. (TJ-PI, AC 00176032820138180140, Rel. José James Gomes Pereira, 2ª Câmara Especializada Cível, Julgado
em 30/04/2019). APELAÇÃO CIVEL PROCESSO CIVIL IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PROVA DO
ESTADO DE POBREZA DESNECESSIDADE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM ONUS PROBANDI CABÍVEL A QUEM IMPUGNA
ADVOGADO PARTICULAR IRRELEVÂNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO CONHECIMENTO DESPROVIMENTO DO
RECURSO. I. O ônus da prova quanto à pobreza alegada pela parte que pleiteia benefício da assistência judiciária não cabe a
esta, mas a quem conteste tal afirmação. II. O simples fato da partes beneficiária ter contratado advogado particular não elide
os efeitos da assistência judiciária gratuita.(TJRN, Agravo de Instrumento nº, Rel. Des. Aderson Silvino, julgado em 23.09.2008).
Desta forma, ante a fundamentação acima exposta, defiro ao promovente o benefício da justiça gratuita. Quanto ao pedido
de tutela antecipada, é prudente apreciá-lo após firmado o contraditório, razão pela qual será apreciado após a formalização
da contestação. CITE-SE pessoalmente a promovida para comparecer à audiência de conciliação, a ser realizada por este
juízo, no dia 23/10/2019 às 10:15 horas. Intime-se a parte autora por seu advogado. Observe-se que a citação deverá ocorrer
com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data designada para a audiência, devendo as partes comparecerem ao ato
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, conforme a hipótese. Deve ser a promovida advertida de que
a partir da data da audiência, na hipótese de não haver acordo ou não comparecendo qualquer das partes, será iniciada a
contagem do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação, por parte da promovida, de resposta aos termos da inicial, sob pena
de continuidade do processo à sua revelia e, em sendo o caso, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo
autor (art. 335, inc. I c/c 344 do CPC). Intime-se o autor por seu advogado mediante publicação no DJe.
ADV: ANA KARINE SILVA LEMOS (OAB 31056/CE) - Processo 0178523-72.2012.8.06.0001/01 - Cumprimento de sentença Reconhecimento / Dissolução - REQUERIDO: P.C.S.R. - Intime-se a parte exequente para acostar aos autos planilha atualizada
do débito.
ADV: ALEXANDRE CESAR DE MELO SILVEIRA (OAB 31231/CE) - Processo 0181082-60.2016.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: C.S.N.T. - Vistos, em decisão. Tratam-se os presentes autos de ação de
alimentos proposta por Arthur Thomé Costa, menor impúbere, representado por sua genitora Cynthia Santos Neder Thomé em
face de Francisco Daniel Araújo da Costa, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. No
curso do feito, a parte autora apresentou petição de execução de alimentos provisórios às fls. 62/64. Na ocasião, aduz que o
promovido encontra-se em débito dos valores referentes aos meses de setembro de 2017 a outubro de 2018, conforme planilha
de cálculo, requerendo a execução pelo rito da prisão civil. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público emitiu
parecer às fls. 95/96 opinando para que a petição de fls. 62/64 seja tornada sem efeito, podendo o autor ajuizá-la em autos
apartados, bem como pela designação de audiência de conciliação. Autos conclusos, DECIDO. Ao que se apresenta nos autos,
pretende a parte a execução de diversas obrigações pelo rito da prisão civil no bojo da ação que se discutem os alimentos
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em favor do menor. Conforme dispõe o §1º do art. 531 do Código de Processo Civil, a execução de alimentos provisórios se
processa em autos apartados. No presente caso, a autora pretende a cobrança dos valores devidos nos autos que se discutem
os alimentos, não podendo tal situação prosperar, haja vista que o acatamento do pedido nestes autos fatalmente importará em
tumulto processual e inviabilidade do processamento de alimentos. Ademais, a parte pretende executar as parcelas referentes
aos meses de setembro de 2017 a outubro de 2018, todas pelo rito da prisão civil. Conforme disposição do §7º do art. 528 do
CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao
ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do feito. Diante de tal situação, chamo o feito à ordem para tornar
sem efeito a petição de fls. 62/64, haja vista que na presente ação em curso o que está em discussão são os alimentos devidos
ao menor autor. Contudo, poderá a parte autora, se entender conveniente, ingressar com o pedido em ação autônoma, que
tramitará em apenso a estes autos, a fim de ver satisfeita a obrigação. Dando-se sequência ao processo, o promovido foi
devidamente citado e intimado, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 58. Desta forma, certifique-se o decurso do
prazo e em consequência, decreto-lhe a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Decretada a revelia do promovido, o processo
encontra-se passível de julgamento antecipado do mérito. Contudo, faculto à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para indicar
se tem provas a produzir, especificando-as, conforme dispõe o art. 348 do CPC. Intime-se a parte autora por seu advogado
mediante publicação no DJe. Ciência ao representante do Ministério Público por publicação no Portal.
ADV: WALTER OLSEN MAIA PEREIRA (OAB 32554/CE), ADV: VANIA BARBOSA MARTINS (OAB 28470/CE) - Processo
0185337-90.2018.8.06.0001 - Curatela - Curatela - REQUERENTE: M.H.L. - Intime-se a parte promovente para, no prazo de 10
dias, dar prosseguimento ao feito, acostando aos autos Relatório Médico Circunstanciado assinado por dois médicos da rede
pública e comprobatório da enfermidade do curatelando e de sua limitação para o trabalho e prática dos atos da vida civil, com
a indicação do respectivo CID.
ADV: FRANCISCO ALBERTO FREIRE VIEIRA (OAB 10746/CE) - Processo 0842237-83.2014.8.06.0001 (apensado ao
processo 0187708-03.2013.8.06.0001) - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: B.A. e outro - EXECUTADO: P.D.A.
- Determino a Intimação do Executado, por meio de seu advogado constituído aos autos, nos termos do artigo 528 do Código de
Processo Civil, para, em três dias, pagar o débito informado às fls. 381/385, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e prisão pelo prazo de 1( um) a 3(três ) meses.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARIA MOREIRA VIANA POMBO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0253/2019
ADV: RICARDO PINHEIRO MAIA (OAB 5641/CE) - Processo 0076143-10.2008.8.06.0001 - Execução de alimentos
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: D.A.B. - REPR. LEGAL: F.A.B. - REQUERIDO: P.I.J.S. - TERCEIRO
INTER: M.R. - Vistos, em despacho. Considerando que o feito encontra-se paralisado desde dezembro de 2015, sem qualquer
postulação, intime-se a parte autora por mandado e por seu advogado por publicação no DJe para manifestar interesse na
continuidade do processo, postulando a providência cabível no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos
termos do art. 485, inc. II e §1º, ambos do CPC. Não havendo manifestação, certifique-se nos autos, e, na sequência retornem
conclusos. Intime-se a parte autora pessoalmente por mandado e por seu advogado mediante publicação no DJe.
ADV: ITALO MARINHO CAVALCANTE (OAB 27441/CE) - Processo 0105128-37.2018.8.06.0001 - Interdição - Tutela e
Curatela - INTERTE: K.S.R. - Intime-se a parte promovente, pessoalmente, para no prazo de 10 dias, manifestar interesse no
prosseguimento do feito, acostando aos autos Relatório Médico Circunstanciado assinado por dois médicos da rede pública e
comprobatório da enfermidade do curatelando e de sua limitação para o trabalho e prática dos atos da vida civil, com a indicação
do respectivo CID, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC. Intimese os advogados constituídos nos autos via DJe.
ADV: ANTONIO RODRIGUES MOTA NETO (OAB 35584/CE) - Processo 0119477-11.2019.8.06.0001 - Execução de
Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: R.F.P. - Intime-se as partes exequentes para se manifestarem acerca da Justificativa
apresentada pelo executado às fls. 45/69.
ADV: FAGNER LIMA PEREIRA (OAB 21665/CE), ADV: BRUNILO JACO DE C E SILVA FILHO (OAB 4073/CE) - Processo
0133935-38.2016.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERIDO: B.J.C.S.F. - Intime-se o requerido,
por meio do seu advogado constituído nos autos via DJe, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se de fato anuiu com a
fixação dos alimentos no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), conforme informado na petição às fls. 164/166 dos
autos.
ADV: LILIAN PAIVA CIDRAO (OAB 13115/CE) - Processo 0173504-12.2017.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Alimentos - REQUERENTE: D.S.D. e outros - REQUERIDA: M.D.D.P. - Conforme restou determinado em audiência (termo
de fls. 208), a parte promovida apresentou documento nos autos acostado às fls. 210/211. Dando-se prosseguimento ao feito,
intimem-se os autores por seu advogado para que no prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se sobre o documento juntado.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e na sequência retornem conclusos. Intime-se o advogado dos autores por
publicação no DJe.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LEDA MARIA COELHO CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0252/2019
ADV: LELIA DE CARVALHO CORREIA (OAB 12550/CE), ADV: RONALDO BORGES GARCIA (OAB 7077/CE) - Processo
0138229-02.2017.8.06.0001 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - REQUERENTE: M.T.S.F. - Vistos, etc. Tratamse os presentes autos de ação de curatela proposta por Maria Teresa Serpa Franco em face de Murilo Walderk Menezes Serpa,
ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em síntese, narra a autora na inicial que é
filha do curatelando e que este apresenta capacidade cognitiva prejudicada, tornando-o inapto à realização dos atos da vida
civil, conforme laudo médico em anexo. Pugna pela decretação da curatela do promovido e a consequente nomeação da autora
como curadora deste. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 04/15. Instado a se manifestar, o representante do
Ministério Público exarou parecer às fls. 19/21 opinando favoravelmente pela concessão da tutela antecipada. Em decisão de
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fls. 22 restou deferida a tutela provisória, decretando a curatela provisória do promovido e a consequente nomeação da autora
como sua curadora. Quesitos médicos respondidos constantes às fls. 61/63. Manifestação da Curadoria Especial às fls. 71/73
por negativa geral. Parecer Ministerial de mérito às fls. 77/80 opinando pela decretação da curatela do promovido e a nomeação
da autora como curadora de seu pai. Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO. Antes de adentrar ao mérito da demanda
judicial, verifica-se que a parte autora é filha do curatelando, figurando assim como parte legítima para postular a medida judicial
pretendida, nos termos da legislação processual pertinente. A matéria de fundo debatida nos presentes autos tem fundamento,
dentre outras disposições legais, no art. 1.767 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10.01.2002), que estabelece: “Art.
1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;
Consigne-se, nesse passo, que o recente Estatuto da Pessoa com Deficiência inovou a ordem jurídica vigente sobre a matéria
para tornar a curatela uma medida da natureza exclusivamente protetiva, temporária e excepcional, restringindo seu alcance a
atos de cunho negocial e patrimonial. Nesse contexto, não mais figuram razões legais para a interdição de pessoas ao
fundamento de que sua capacidade volitiva encontra-se comprometida por doença mental, impondo-se tão-somente a instituição
do regime de curatela, em casos tais. Eis os dispositivos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, que levam
a tal conclusão: Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Art. 84. A pessoa com deficiência tem
assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. §1º Quando
necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. (...) §2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar
da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. Colocadas tais diretrizes,
vejamos o que dizem os autos. Extrai-se do interrogatório do promovido realizado às fls. 53/54 pela ausência de percepção de
compreensão das perguntas formuladas. Ademais, o resultado da avaliação médica a que foi submetido leva ao deferimento do
pedido inicial, porquanto demonstrado, à exaustão, a impossibilidade do curatelando de gerir a própria vida, sendo portador de
síndrome demencial de etiologia provável de demência vascular, catalogado no CID sob a numeração 10 F01.9, denotando-se
sua incapacidade psíquica de entendimento e juízo da realidade, consoante relatório médico de fls. 61/63. Vê-se, pois, que a
curatela requerida nos autos revela-se absolutamente necessária e consulta ao melhor interesse da pessoa a ser submetida a
tal regime excepcional (art. 84, §1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015). Por outro lado, respeitante à
pessoa indicada para exercer o múnus de curador, verifica-se dos autos que restou amplamente esclarecido que a promovente,
filha do promovido, é a pessoa apta a assumir tal encargo. As constatações acima atraem, assim, a incidência das regras dos
arts. 4º, inciso III e 1.767, inciso I do Código Civil brasileiro, bem como do art. 747 do CPC, cabendo atentar, por relevante,
diante das novas disposições previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em especial pelo que rezam
seus artigos 6º e 85, que o alcance da curatela que ora se defere é limitado exclusivamente aos atos relacionados aos direitos
de natureza patrimonial e negocial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, para submeter o Sr. MURILO WALDERK
MENEZES SERPA ao regime de CURATELA, declarando-o limitado ao exercício pessoal dos atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, na forma da legislação já referida e do art. 4º, inciso III, do Código Civil brasileiro, e de acordo
com o previsto nos arts. 1.767 e seguintes, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, nomeio-lhe CURADORA a parte
requerente e filha, MARIA TERESA SERPA FRANCO, que passa a representar o curatelando nos atos jurídicos exclusivamente
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, aí incluída a gestão de eventual benefício assistencial ou
previdenciário. A curadora nomeada deverá comparecer em juízo para prestar o devido compromisso. Outrossim, em respeito
aos princípios protetivos previstos no caput e parágrafo único do art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, notadamente
pela vulnerabilidade da curatela; e com o intuito de preservá-lo de eventual dano patrimonial, a curadora deverá ser advertida
no termo de compromisso e alvará judicial, a ser expedido pela Secretaria Judiciária, de que qualquer ato de alienação de bens
ou contratação de empréstimo em instituição financeira ficará condicionado à prévia expedição de alvará específico, após a
devida justificativa, ficando ciente, por fim, que deverá, sempre que requisitada, prestar contas de seu encargo perante este
juízo. Muito embora, nos termos da legislação pertinente (art. 84, §3º da Lei nº 13.146/15), a instituição da curatela não possa
ser fixada por prazo indeterminado, considero que tal dispositivo legal é inaplicável ao caso dos autos. Com efeito, na situação
vertente, deixo de fixar termo final da curatela, uma vez que a enfermidade que acomete o curatelado revela-se irreversível.
Consigne-se, contudo, que poderá o curatelado requerer a qualquer tempo a extinção da medida. Remanescem preservados os
direitos políticos do curatelado, por força do que rezam os arts. 76, parágrafos e incisos, e 85, §1º, do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, ficando à critério do juízo eleitoral respectivo a aferição de sua efetiva capacidade eleitoral no momento de exercêlos. Remanescem igualmente preservados o exercício pessoal pelo curatelado dos direitos relativos a quaisquer outras relações
jurídicas não patrimoniais ou não negociais. Em respeito às regras dos artigos 755, § 3º, do CPC, e 9º, inciso III, do Código Civil,
procedam-se às inscrições pertinentes junto ao Registro Civil respectivo, expedindo-se, para tanto, o competente mandado de
averbação, devendo esta sentença ser publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal e na plataforma de
editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses. Publique-se igualmente, 1 (uma) vez, na
imprensa local, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do curatelado
e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela (restrita a atos negociais e patrimoniais). Autorizo, desde logo, a
expedição do Termo de Compromisso e Alvará Judicial, eis que na hipótese dos autos, já houve concessão da tutela provisória
requerida com a inicial, não havendo necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado desta sentença para expedição de tais
documentos. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte autora pessoalmente por mandado e por seu advogado por publicação
no DJe. Intime-se a Curadoria Especial por publicação no Portal e-SAJ. Ciência ao representante do Ministério Público por
publicação no Portal.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0153777-38.2015.8.06.0001 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: Jose Jeronimo - Vistos, etc. Tratam-se os presentes
autos de ação de exoneração de alimentos proposta por José Jerônimo da Silva em face de Geilson Xavier da Silva, ambos
devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em despacho inicial de fls. 13, designou-se audiência
de conciliação, não tendo sido realizada ante a ausência da parte autora. Instada a se manifestar, a Defensoria Pública requereu
às fls. 25 a intimação do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Atendido o petitório da Defensoria, não foi
possível intimar o autor, conforme certidão de fls. 34, por não residir no endereço informado. Eis o relatório. Autos conclusos,
passo a DECIDIR. É dever da parte manter atualizado o seu endereço nos autos para que sejam realizadas as devidas diligências
e cumpridas as determinações judiciais pertinentes ao desenrolar do processo. Veja-se o disposto no art. 274, parágrafo único
do CPC: Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e 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 comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva, não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
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endereço. No caso dos autos, a intimação pessoal do autor deixou de ser efetivada por descumprimento, por parte deste,
aos termos do artigo acima. Nessas condições, presume-se realizada a intimação da parte autora no endereço constante dos
autos. Assim, decorrido o prazo assinalado, sem manifestação oportuna nos autos, outra alternativa não se apresenta neste
feito, a não ser o reconhecimento do abandono da causa e consequência extinção do processo. A jurisprudência pátria dos
Tribunais possui entendimento em consonância com o regramento legal exposto acima. Observe-se: EMENTA: EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE
ENDEREÇO. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A extinção do processo sem julgamento de mérito por
abandono de causa reclama a intimação pessoal do demandante para em quarenta e oito horas dar prosseguimento ao feito.
Considera-se como intimação pessoal tanto aquela efetivada por mandado judicial, através do oficial de justiça, quanto aquela
feita pelo Correios, mediante AR. Presumem-se válidas as intimações e comunicações dirigidas ao endereço residencial ou
profissional declinado na inicial, cumprindo à parte a respectiva atualização, informando ao juízo eventual mudança temporária
ou definitiva. Descabe a irresignação do apelante quando este assume a responsabilidade perante o juízo de comunicar eventual
mudança de endereço do devedor, conforme disposição da Lei Processual Civil. (TJ-MG, AC 10295030045260001, Rel. Antonio
Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento 10/02/2017). No caso dos autos, o processo encontra-se paralisado há mais
de 4 (quatro) anos, desde a designação da audiência de conciliação, sem que a parte autora tenha comparecido ao ato ou se
manifestado posteriormente nos autos. ISSO POSTO, ante as considerações acima expendidas, julgo EXTINTO o processo,
sem a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas ou honorários, ante a parte ser beneficiária
da justiça gratuita. P. R. Intime-se a parte autora pela Defensoria Pública mediante publicação no Portal e-SAJ. Transitada em
julgado, certifique-se e na sequência arquivem-se estes autos, dando-se baixa necessária na distribuição.
ADV: CESAR HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES (OAB 29096/CE) - Processo 0155783-81.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Guarda - REQUERENTE: Z.S.S. - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de tutela c/c destituição do poder
familiar proposta por Zeneida Silva de Sousa em favor da menor Giovanna Agatha de Sousa Bezerra Dutra e em face de Renato
da Silva Dutra, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em síntese, narra a autora na
inicial que é avó materna da menor Giovanna Agatha, tendo a genitora da menor falecido, conforme certidão de óbito em anexo,
e o genitor responde processo criminal de abuso contra a enteada Nagla de Sousa Bezerra, irmã da menor Giovanna. Pugna a
regularização da guarda da infante para exercer a autora a guarda exclusiva da menor. A inicial foi instruída com os documentos
de fls. 24/50. Em despacho inicial, o juízo da 3ª Vara da Infância e Juventude determinou a remessa dos autos ao setor
responsável para elaboração de estudo de caso. Realizado o estudo, este encontra-se às fls. 56/59. Decisão de fls. 60/63 em
que declinou-se a competência para uma das Varas de Família, tendo sido redistribuída a este juízo por sorteio em 29/08/2016.
Em despacho de fls. 65, determinou-se a intimação do Ministério Público. A autora apresentou às fls. 72/77 aditamento à inicial
formulando pedido de tutela c/c tutela provisória e às fls. 83/85 aditamento requerendo destituição prévia do poder familiar.
Parecer Ministerial às fls. 80/82 e fls. 89/90 opinando favoravelmente pela concessão da tutela provisória da menor Giovanna
Agatha à requerente. Em despacho de fls. 95 designou-se audiência entre as partes. Na audiência designada, compareceu
somente a parte autora e na ocasião determinou-se a citação do promovido por edital, em face de estar em local incerto e não
sabido e após à Curadoria de Ausentes, conforme termo de fls. 111/112. Publicado o edital de citação (fls. 115), decorreu o
prazo legal sem que houvesse manifestação do promovido (fls. 116). A Curadoria Especial manifestou-se às fls. 132/133 por
negativa geral aos fatos apresentados na inicial. Em decisão de fls. 135/136 restou deferido o pedido de tutela provisória, bem
como designou-se audiência de instrução. Conforme termo de fls. 156, realizou-se audiência de instrução. Na ocasião, foi
tomado o depoimento de duas testemunhas arroladas pela parte autora. Manifestação da Curadoria Especial às fls. 160
reiterando o contido na contestação de fls. 132/133. Parecer Ministerial de mérito às fls. 165/171 opinando favoravelmente pela
concessão da destituição do poder familiar do genitor e a consequente nomeação da autora como tutora da menor Giovanna
Agatha. Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO. Conforme disposição na Constituição Federal em seu art. 229 incumbe aos
pais o dever de assistir, educar e criar os filhos menores, sendo este dever caracterizado como poder familiar. Em complemento
ao que dispõe a Carta Constitucional, o exercício do poder familiar, contido no Capítulo V do Código Civil de 2002, determina o
art. 1.634 que este compete a ambos os pais, elencando diversos deveres a serem exercidos pelos genitores. Quanto à extinção
do poder familiar, o art. 1.635 do Código Civil elenca as hipóteses em que é cabível à destituição do poder familiar, dentre estas
destaca-se o inciso V que possibilita a destituição por decisão judicial e o art. 155 e seguintes do Estatuto da Criança e do
Adolescente indica o procedimento a ser adotado. Tal medida deve ser aplicada em caráter excepcional, devendo prevalecer as
medidas que mantenham ou reintegrem os menores na sua família natural. No caso dos autos, restou devidamente demonstrado
que o promovido, genitor da menor, não possui condições adequadas para exercer o poder familiar de sua filha menor. Conforme
as provas apresentadas nos autos, o genitor da infante responde a vários processos criminais, tendo, inclusive condenações em
decorrência da prática de ilícitos penais. Consta às fls. 36/50 documentos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que demonstram que o promovido foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado em concurso formal com corrupção
de menores. Ademais, na condenação de referido crime, restou determinado pelo juízo criminal na fixação da pena a agravante
de reincidência, constando na certidão de antecedentes criminais 11 (onze) anotações criminais, sendo uma com trânsito em
julgado. Outrossim, conforme depoimento das testemunhas colhidos em audiência através de mídia áudio-visual, a testemunha
Sra. Angela Maria Sales da Silva, ao ser questionada, informou que sempre presenciou ciclos de violência muito fortes do
promovido com a genitora da menor. A testemunha Sra. Maria Suely Lima Nogueira de Freitas, ao ser questionada, informou que
a menor está sob a guarda de fato da avó materna e o genitor está foragido por ter sido acusado de matar a genitora da menor.
Ao ser questionada, disse que o relacionamento dos genitores da menor era muito ruim e que soube diretamente pela genitora
que esta fora agredida com tapas por seu companheiro na frente da menor. Conforme as provas produzidas nos autos, restou
devidamente comprovado que a menor fica exposta a situações de risco enquanto sob os cuidados de seu genitor, em completa
afronta aos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste sentido,
os Tribunais de Justiça pátrios possuem entendimento quanto à destituição do poder familiar ante o descumprimento injustificado
dos deveres inerentes ao poder familiar. Observe-se: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VALIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA POR EDITAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO VERIFICADO. ECA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE RISCO VERIFICADA.
PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Diligenciada a localização dos genitores por
diversos meios, resultando todas as tentativas inexitosas, é válida a citação por edital. Igualmente não se verifica cerceamento
de defesa diante do encerramento da instrução, na medida em que os réus, por meio de seu Curador Especial nomeado na
Defensoria Pública, não especificam quais provas pretendiam produzir além dos estudos sociais realizados, não apontando
prejuízo concreto. 2. Em cotejo com o princípio da prevalência da família natural, não há olvidar princípio maior que norteia o
direito posto em liça, qual seja, o bem-estar dos menores. Situação de fato em que a criança foi acolhida institucionalmente logo
após o nascimento, designando-se a sua guarda na família extensa, porquanto verificada situação de risco decorrente da
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absoluta negligência de ambos os genitores que são dependentes de substâncias psicoativas. Conjunto probatório que autoriza
a manutenção da criança sob os cuidados de seus guardiões e a aplicação da medida extrema de destituição do poder familiar
dos pais biológicos. (TJ-RS, AC nº 70080999949, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, 7ª Câmara Cível, Data de Julgamento
29/05/2019). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ECA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO
DOS DEVERES INERENTES AO PODER FAMILIAR. 1. É certo que o ECA, ao tratar da aplicação de medidas de proteção aos
menores que se encontrarem em situação de risco, mesmo por omissão dos pais, estabelece como princípio norteador a
prevalência das medidas que mantenham ou reintegrem os menores na sua família natural (art. 100, X, do ECA), porém isso
deve se dar a partir de um mínimo interesse e comprometimento dos genitores para buscar exercer a função parental de forma
responsável e protetiva à prole, o que não se verifica na espécie em relação a nenhum dos demandados, não obstante os
esforços envidados pela rede de proteção. 2. Embora constitua decisão indubitavelmente gravosa, a destituição do poder
familiar é plenamente justificável quando cabalmente comprovada a negligência e o abandono perpretados pelos genitores, com
fundamento no art. 1.638, inc. II do Código Civil e no art. 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Negaram provimento.
Unânime. (TJ-RS, AC nº 70076419688, Rel. Luiz Felipe Brasil Santos, 8ª Câmara Cível, Data de Julgamento 12/04/2018). Neste
contexto e por toda a fundamentação acima, a destituição do poder familiar do genitor é medida que se impõe. Quanto ao
pedido de tutela, o exercício de tal mister é possível diante do falecimento dos pais ou em caso de destituição do poder familiar,
sendo tal encargo exercido por pessoa indicada pelos genitores ou, diante da falta de tutor nomeado, na ordem expressa no art.
1.731 do Código Civil, bem como o art. 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 36 dispõe que a tutela será
deferida nos termos da lei civil a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos. Art. 1.728, CC/02. Os filhos menores são postos
em tutela: I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes; II - em caso de os pais decaírem do poder familiar.
Art. 1.731, CC/02. Em falta de tutor nomeado pelos pais incumbe a tutela aos parentes consangüíneos do menor, por esta
ordem: I - aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto; II - aos colaterais até o terceiro grau, preferindo
os mais próximos aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços; em qualquer dos casos, o juiz escolherá
entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Art. 36, ECA. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a
pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda
ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. A autora da ação comprovou sua legitimidade
para postular a demanda, uma vez que é pessoa maior e capaz e avó materna da menor, vivendo esta sob sua guarda desde o
falecimento de sua genitora, fato ocorrido em 16 de julho de 2016. Nas ações em que se discute direito de pessoa menor, o
melhor interesse do menor deve sempre prevalecer, servindo de parâmetro para a interpretação das regras legais para que seja
estabelecida uma decisão justa e equânime. A Constituição Federal assegura à criança e ao adolescente como dever dos pais,
da sociedade e do Estado o direito à convivência familiar e comunitária. Por sua vez, o art. 19 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n. 8.069/90) reconhece ao menor o direito de ser criado e educado no seio de sua própria família ou, quando
necessário para a consecução do referido princípio, ser colocado em família substituta. No presente caso, a genitora da menor
faleceu em julho de 2016 e o genitor da menor encontra-se em local incerto e não sabido por ser foragido da Justiça ante o
cometimento de diversos crimes, dentre os quais, responde por homicídio cometido contra a genitora da menor. Assim, a
situação que se delineia, mais que permitir, exige a nomeação de tutor. Conforme restou cabalmente comprovado na instrução,
a menor encontra-se órfã de mãe e desde o falecimento de sua genitora encontra-se sob a dependência e os cuidados de sua
avó materna, ora autora, que assumiu a nobre missão de criar e educar a neta. Conforme entendimento jurisprudencial, o
exercício da tutela deve ser deferido desde que comprovados os requisitos elencados na lei e diante do melhor interesse da
criança e do adolescente. Observe-se os julgados colacionados abaixo: EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALECIMENTO DE GENITORES. TUTELA AOS AVÓS MATERNOS. AUSÊNCIA DE AVÓS PATERNOS. PARENTES
CONSANGUÍNEOS PRÓXIMOS. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O Código Civil determina
que os filhos menores deverão ser colocados sob tutela com o falecimento dos pais, e em tais casos, referida atribuição deverá
ser colocada aos parentes consanguíneos. 2. Na ausência de ambos os pais, a representação é atribuída a outra pessoa: o
tutor, que ocupa o lugar jurídico deixado pelo vazio da autoridade parental. Tal ocorre no caso de morte dos pais, ou por terem
sido declarados ausentes, ou, ainda, quando tenham decaído, por perda ou suspensão do poder familiar. Assim, o tutor é
investido dos poderes necessários para a proteção que os genitores não podem dispensar. 3. Recurso provido. (TJ-AM, AI nº
40009846420198040000, Rel. Nélia Caminha Jorge, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento 29/04/2019). EMENTA: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. TUTELA. FILHO MENOR. FALECIMENTO DA GENITORA.
PARADEIRO DO GENITOR DESCONHECIDO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO MAIOR. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADOTAR A SOLUÇÃO QUE CONSIDERAR MAIS
CONVENIENTE OU OPORTUNA. INTELIGÊNCIA DO ART. 723, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MELHOR INTERESSE DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1. Apesar das disposições legais contidas nos arts. 1.728 e 1.738, ambos do CPC, é possível,
diante do falecimento da genitora da agravante e sendo desconhecido o paradeiro do genitor, nomear o irmão mais velho da
agravante como seu tutor, para assisti-la até eventual declaração de ausência paterna, em observância ao princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente. 2. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não está o Julgador obrigado a
observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar na espécie a solução que reputar mais conveniente ou oportuna, nos
exatos termos do que dispõe o art. 723, parágrafo único do CPC. (TJ-DF, 07128418720188070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4ª
Turma Cível, Data de Publicação 13/02/2019). Por todo o exposto acima, a nomeação da autora como tutora da menor Giovanna
Agatha é medida que se impõe. Nessas condições, considerando os regramentos legais acima expostos, bem como o parecer
Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para nos termos dos arts. 1.635, inc. V e 1.638, inc. IV, ambos do
Código Civil, DESTITUIR do poder familiar o genitor RENATO DA SILVA DUTRA para em consequência deferir a TUTELA da
menor GIOVANNA AGATHA DE SOUSA BEZERRA DUTRA à requerente e avó materna, Sra. ZENEIDA SILVA DE SOUSA,
nomeando-a como TUTORA de sua neta, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o processo com
resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente a parte autora por
mandado para prestar o devido compromisso legal. Expeça-se alvará judicial definitivo eis que na hipótese dos autos, figuraram
todos os elementos para concessão da tutela provisória requerida com a inicial sem a interposição de recurso da decisão, não
havendo necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado desta sentença para expedição de tal documento. Expeça-se
mandado de averbação ao Cartório Jereissati para averbar junto ao registro de nascimento da menor a perda do poder familiar
de seu genitor, conforme determina o parágrafo único do art. 163 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sem custas ou
honorários, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao representante do Ministério Público por publicação no
Portal. P. R. Intime-se a parte autora pessoalmente e por seu advogado mediante publicação no DJe. Decorridos os prazos
recursais, certifique-se e na sequência arquivem-se estes autos com as cautelas necessárias dando-se baixa na distribuição.
ADV: RAIMUNDO LUCIO PAIVA (OAB 11563/CE), ADV: LUCIO BARREIRA AGUIAR PAIVA (OAB 19560/CE) - Processo
0159454-10.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: T.F.D. - MENOR: C.F.A. - C.F.A.
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- Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de alimentos proposta por Clarissa Figueiredo de Andrade e Carolina
Figueiredo de Andrade, menores impúberes, representadas por sua genitora Tatiana Figueiredo Duarte em face de Pedro David
de Andrade Neto, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Em síntese, requer a autora
na inicial a fixação de alimentos em favor das menores autoras, filhas das partes litigantes. Requer, ainda, a concessão da
gratuidade da justiça. Em consulta ao Sistema de Automação da Justiça SAJ-PG, constatou-se a existência de uma ação de
dissolução de união estável c/c regulamentação de guarda e oferta de alimentos em trâmite perante este Juízo da 3ª Vara de
Família da Comarca de Fortaleza, processada sob o nº 0158157-65.2019.8.06.0001, que litigam as mesmas partes. Observase, ainda, que o processo acima mencionado possui pedido mais amplo, estando o pedido da presente ação abrangido naquela
ação. Relatados, passo a decidir. Preliminarmente, quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a Lei 1.060/50 não impõe
requisitos para tal concessão, cabendo à parte apenas declarar nos autos que haverá o comprometimento de sua subsistência,
acaso tenha que demandar em Juiz recolhendo as custas processuais. A Lei nº 1.060/50, em seu artigo 4º, dispõe da seguinte
forma: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. Nesta
esteira de pensamento, é o comentário feito à Lei nº 1.060/50, por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Neri, in Código
de Processo Civil Comentado, Legislação Extravagante, 9ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 1183: I. Afirmação da
parte. A CF, 5º LXXIV, que garante a assistência jurídica e integral aos necessitados que comprovarem essa situação não revogou
a LAJ 4º. Basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária. Essa
alegação constitui presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Havendo dúvida fundada quanto à veracidade
da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada. Persistindo dúvida quanto à condição de
necessitado do interessado, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à Justiça (CF
5º XXXV) e da assistência jurídica integral ( CF 5º LXXIV). Ressalte-se ainda que o fato das promoventes constituírem advogado
particular, não descaracteriza sua condição de hipossuficiência a ponto de elidir os benefícios trazidos pela assistência judiciária.
Corroborando com esse entendimento, são os julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, in verbis: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O SEU DEFERIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. FACULDADE
DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes,
que pode ser pleiteada a qualquer tempo, decorre do atendimento ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela
jurisdicional, previsto no art. 50, XXXV da CF, sendo suficiente para a sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condições
de arcar com as despesas do processo, como ocorre no caso em análise, constatando-se ter sido essa condição atendida pelos
apelantes, consoante declaração acostada à inicial da ação ordinária. 2. O fato de os apelantes estar patrocinado por advogado
particular não obsta seu acesso ao beneplácito constitucional, vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade
requerida, consoante se extrai das normas constantes na Lei 1.060/50 e do posicionamento emanado da jurisprudência dos
tribunais pátrios. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-PI, AC 00176032820138180140, Rel. José James Gomes Pereira, 2ª
Câmara Especializada Cível, Julgado em 30/04/2019). APELAÇÃO CIVEL PROCESSO CIVIL IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO
DE JUSTIÇA GRATUITA PROVA DO ESTADO DE POBREZA DESNECESSIDADE PRESUNÇÃO JURIS TANTUM ONUS
PROBANDI CABÍVEL A QUEM IMPUGNA ADVOGADO PARTICULAR IRRELEVÂNCIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
CONHECIMENTO DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. O ônus da prova quanto à pobreza alegada pela parte que pleiteia
benefício da assistência judiciária não cabe a esta, mas a quem conteste tal afirmação. II. O simples fato da partes beneficiária
ter contratado advogado particular não elide os efeitos da assistência judiciária gratuita.” (TJRN, Agravo de Instrumento nº,
Rel. Des. Anderson Silvino, julgado em 23.09.2008). Assim sendo, defiro às promoventes o benefício da justiça gratuita. O
Código de Processo Civil, no art. 56, determina que as ações que tiverem identidade quanto às partes e à causa de pedir, serão
continentes, quando o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange as demais. Ademais, o art. 57 do mesmo Código dispõe que
havendo continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo relativo à ação contida será proferida
sentença sem resolução de mérito. Diante da situação narrada neste processo, conclui-se tratar de continência entre as causas.
Conforme verificado em consulta processual, a presente ação possui as mesmas partes e mesma causa de pedir da ação
proposta anteriormente, possuindo pedido mais amplo e abrangendo o pedido de alimentos. Ademais, já encontra-se fixado em
decisão interlocutória alimentos provisórios fixados em favor das filhas menores das partes. Neste sentido, o art. 57 do CPC
afirma tratar-se de extinção sem resolução do mérito quando houver o reconhecimento da continência. A situação exposta acima
encontra-se em consonância com o que está descrito nesse dispositivo. Quanto ao tema, existem julgados dos Tribunais pátrios
que corroboram a extinção do processo sem resolução do mérito ante o reconhecimento da continência. Observe-se: EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTINÊNCIA. AÇÃO POSTERIOR CONTIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Ações ajuizadas com as mesmas
partes e a mesma causa de pedir. Demanda anterior que possui pedido mais amplo que o do presente feito, abrangendo-o.
Extinção do processo sem resolução de mérito. Extinguiram o processo, de ofício, pela continência. Unânime. (TJ-RS, AC nº
70078546025, 10ª Câmara Cível, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/12/2018). Nessas condições, a extinção
deste feito é medida que se impõe. ISSO POSTO, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução de seu mérito, ante a existência
de continência, na forma do art. 57 e 485, inciso X, ambos do CPC. Sem custas ou honorários, ante o deferimento da gratuidade
da justiça. Intime-se a parte autora por seu advogado mediante publicação no DJe. Transitado em julgado, certifique-se e
arquivem-se estes autos.
ADV: EDUARDO GRAZIENI CALIXTO BEZERRA (OAB 25206/CE) - Processo 0162045-42.2019.8.06.0001 - Homologação
de Transação Extrajudicial - Exoneração - REQUERENTE: F.P.S.F. - J.D.P.S.F. e outro - Diante do exposto e considerando tudo
que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as
partes às fls. 01/07, exonerando o Sr. Francisco Porfírio da Silva Filho da obrigação de pensionar as suas filhas Sra. Joziane
Porfírio da Silva e Sra. Joana D’arc Porfírio da Silva, e em consequência JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de
mérito nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC.
ADV: EDUARDO GRAZIENI CALIXTO BEZERRA (OAB 25206/CE) - Processo 0162045-42.2019.8.06.0001 - Homologação
de Transação Extrajudicial - Exoneração - REQUERENTE: F.P.S.F. - J.P.S. - J.D.P.S.F. - Vistos, etc. Figura nos autos às fls.
35/40 embargos de declaração proposto por Francisco Porfírio da Silva Filho, Joziane Porfírio da Silva e Joana D’arc Porfírio da
Silva Fonseca, todos devidamente qualificados, mediante os quais se insurgem da sentença deste juízo que decidiu o seguinte:
“Diante do exposto e considerando tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o acordo firmado entre as partes às fls. 01/07, exonerando o Sr. Francisco Porfírio da Silva Filho da obrigação
de pensionar as suas filhas Sra. Joziane Porfírio da Silva e Sra. Joana D’arc Porfírio da Silva, e em consequência JULGO
EXTINTO o presente feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC.” Argumentam os embargantes,
em síntese, que a decisão padece de obscuridade. Considera que não foi pedido a exoneração total da pensão, mas apenas em
relação às duas filhas Joziane e Joana, razão pela qual deve ser especificado de forma expressa a graduação de 15% (quinze
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por cento), para evitar que seja exonerado o valor total de 30% (trinta por cento), que abrangeria outras partes (Juliana Porfírio
da Silva e Maria Bento da Silva) que não participaram do acordo extrajudicial. Não há que se falar em contraditório, uma vez
que os embargos foram propostos por todos os autores da inicial, nem em participação do representante do Ministério Público,
pois as partes são todas maiores e capazes. Sumariado o feito, DECIDO. A sentença embargada não se mostra teratológica,
nem foi homologado por este juízo questão fora do que restou pedido pelas partes. Não há em seu teor quaisquer contradições,
mas figura dúvida pertinente que merece ser atendida. Vejamos. É certo que o acordo apresentado para ser homologado tem
como partes o alimentante, Sr. Francisco Porfírio da Silva Filho e duas de suas filhas alimentandas, Joziane Porfírio da Silva e
Joana D’arc Porfírio da Silva Fonseca e conforme a sentença que fixou a obrigação alimentícia (fls. 8/10) os alimentos foram
devidos à mulher e filhos, no percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos. O pedido de mérito perseguido
nestes autos restou homologado na sentença embargada, ao fundamento de que figuravam os pressupostos legais pertinentes.
De outra parte, não figuraram como partes nos termos da ação as demais alimentandas, Juliana Porfírio da Silva e Maria
Bento da Silva, não podendo este juízo, embora competente para o processamento da demanda, dispor sobre direito que lhes
cabe e não formulado nos autos. Há, contudo, um esclarecimento a ser cumprido. Com efeito, ao decidir pela exoneração
dos alimentos homologando o acordo, este juízo determinou exatamente os termos acordados, sem deixar expresso que a
exoneração seria parcial no equivalente a 15% (quinze por cento) sobre seus vencimentos brutos, devendo permanecer os
demais 15% (quinze por cento) que pertencem às demais alimentandas, pretensão expressa na inicial. Nesse passo, vê-se que
os embargos devem ser atendidos para deixar tal circunstância clara, eis que da forma como lançada, imputa dúvida quanto
ao seu alcance. ISTO POSTO, acolho os embargos para corrigir obscuridade no dispositivo da decisão embargada, que passa
a ter a seguinte redação: “Diante do exposto e considerando tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes às fls. 01/07, exonerando o Sr. Francisco Porfírio da Silva
Filho da obrigação de pensionar as suas filhas Sra. Joziane Porfírio da Silva e Sra. Joana D’arc Porfírio da Silva, no percentual
de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) para cada filha, totalizando 15% (quinze por cento) de seus vencimentos brutos, e em
consequência JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC.” Expeçase ofício para o Banco do Nordeste, localizado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5700, Passaré, Fortaleza/CE, CEP 60.743-902,
para que cessem a pensão especificamente em relação às Senhoras Joziane Porfírio da Silva e Joana D’arc Porfírio da Silva
Fonseca no percentual de 15% (quinze por cento), mantendo-se os descontos nos demais 15% (quinze por cento) em relação
às beneficiária não participantes do acordo, Juliana Porfírio da Silva e Maria Bento da Silva. Quanto ao mais, mantêm-se a
sentença tal como lançada. P. R. Intimem-se as partes por seu advogado mediante publicação no DJe.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0165182-03.2017.8.06.0001 Procedimento Comum - Guarda - REQUERENTE: L.S.O. - MENOR: V.B.S. - Homologo por sentença para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, o acordo contido às fls. 49/50, que fará parte integrante da presente sentença, extinguindo o processo,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “B” do Código de Processo Civil.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0169983-30.2015.8.06.0001
- Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: Jennyfer Ferreira do Nascimento - Jessyca Ferreira do
Nascimento - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de alimentos proposta por Jennyfer Ferreira do Nascimento
e Jessyca Ferreira do Nascimento, menores impúberes, representadas por sua genitora Natália Ferreira da Silva em face
de Luzimar Barbosa do Nascimento, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Após
a prática de diversos atos processuais, determinou-se a intimação da parte autora para apresentar endereço atualizado do
promovido, bem como manifestar interesse no prosseguimento do feito. Conforme certidão de fls. 102, a autora foi devidamente
intimada pessoalmente, deixando transcorrer o prazo concedido sem apresentar nenhum pedido ou manifestação nos autos. Eis
o relatório. Autos conclusos, DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que estes encontram-se paralisados por inércia da
parte autora desde junho de 2019, ocasião em que foi intimada para impulsionar o feito sem que nada tenha sido apresentado
ou requerido posteriormente. Os feitos judiciais não podem se eternizar no aguardo de vontade das partes em dar cumprimento
às diligências necessárias ao impulso processual. Milhares de causa aguardam decisão da Justiça, sendo certo que feitos, tais
como os que ora se analisa, constituem entrave ao trabalho jurisdicional, muito embora se revela equívoco o total desinteresse
das partes na sua conclusão. À propósito da situação vertente nestes autos, veja-se o disposto no art. 485, inciso III do CPC: 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; Exaurido, assim, o prazo concedido para a diligência e encontrando-se o processo paralisado
por mais de 30 (trinta) dias, verifica-se o abandono da causa pela parte autora, e sendo assim, outra alternativa não se
apresenta a não ser declarar-se extinto o feito, sem a resolução de seu mérito. À par de tal circunstância, a jurisprudência pátria
dos Tribunais têm manifestado entendimento quanto à extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia da parte
de impulsionar o feito. Vejamos o julgado colacionado abaixo: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA. PARTE AUTORA INTIMADA PESSOALMENTE. INTIMAÇÃO DOS PROCURADORES VIA IMPRENSA.
DESNECESSIDADE. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. Tendo a parte autora se mantido inerte, por período muito
superior a 30 dias, após ser intimada pessoalmente para adotar as providências necessárias para o prosseguimento do feito,
impõe-se a extinção do processo por restar configurado o abandono da causa, não havendo sequer que se falar em irregularidade
quanto à suposta ausência de intimação de seus procuradores via imprensa, porque não existe qualquer exigência legal nesse
sentido para que haja a extinção do feito, com base no art. 267, inciso III do CPC. (TJ-MG, AC 10694140004458001, Rel.
Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, Data de Julgamento 18/05/2016). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PELO ART. 485,
VI DO CPC. INERCIA DO REQUERENTE EM PROMOVER ANDAMENTO AO FEITO APESAR DE PREVIAMENTE INTIMADO
PESSOALMENTE PARA DIZER SE POSSUÍA INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OBSERVÂNCIA DO ART.
485, §1º DO CPC. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, INCISO III DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando,
por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o juiz ordenará,
nos casos dos nºs. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente,
não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. (TJ-AM, AC 02489854520118040001, Rel. Nélia Caminha Jorge, 3ª Câmara
Cível, Data de Julgamento 20/08/2017). Desta forma, a extinção do processo por abandono da parte é medida que se impõe.
ISSO POSTO, ante as considerações e fundamentos acima expostos, julgo EXTINTO o processo sem resolução de seu mérito,
ante o abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, III do CPC. Como efeito desta sentença, revogo a decisão
de fls. 20 não mais subsistindo os seus efeitos. Sem custas ou honorários, ante o deferimento da justiça gratuita. P. R. Intime-se
a parte autora pessoalmente e por sua Defensora Pública mediante publicação no Portal e-SAJ. Ciência ao representante do
Ministério Público por publicação no Portal. Após o trânsito em julgado da sentença, certifique-se e na sequência arquivem-se
os autos, dando-se baixa necessária na distribuição.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0171832-08.2013.8.06.0001 Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - EXEQUENTE: M.M.F.S.S.R.E.F.S. - EXECUTADO: A.M.S. Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de execução de alimentos proposta por Marcia Maria Farias Simplício de
Sousa, menor impúbere, representada por sua genitora Euda Farias Simplício, em face de Antonio Márcio de Sousa, todos
devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Citado, o executado manifestou-se às fls. 12/17
e 24/25 e documentos de fls. 18/23 e 26/27, apresentando os comprovantes de pagamento da dívida, conforme documentos
acostados às fls. 23 e 25. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público exarou parecer às fls. 29 opinando
pela intimação da exequente para manifestar-se. Atendido o opinativo Ministerial, determinou-se a intimação da exequente,
realizando-se por meio de AR (fls. 32) e após por Oficial de Justiça, não sendo possível intimar a autora por não residir no
endereço informado, conforme fls. 39. Intimada para se manifestar, a Defensoria Pública requereu às fls. 44 a intimação da
exequente por edital para manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito. Realizada a
intimação por edital, a parte autora deixou escoar o prazo sem apresentar nenhum pedido ou manifestação, conforme fls. 46 e
49. Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o executado adimpliu o débito alimentar,
conforme comprovantes em anexo às fls. 23 e 25. Determinada a intimação da exequente para manifestar-se, realizou-se
diversas tentativas de localizá-la, todas sem êxito. Por fim, determinou-se a intimação por edital, decorrendo o prazo sem
manifestação nos autos. Desta forma, restou demonstrado nos autos que o devedor satisfez a obrigação, razão pela qual
impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 924, inciso II, do CPC. Ademais, a jurisprudência pátria dos Tribunais
têm se manifestado em consonância com o dispositivo legal acima. Vejamos. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, INCISO II DO CPC/15. Deve ser mantida a
sentença que extinguiu o processo de execução de alimentos em razão do pagamento do débito discutido nos autos, nos termos
do art. 924, inciso II do CPC. Apelação cível. Conhecida e desprovida. (TJ-GO, AC 00614273120188090041, Rel. Maurício
Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível, Data de Julgamento 06/05/2019). EMENTA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO
FEITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ALIMENTAR. Satisfeito o débito pelo devedor, correta a extinção do processo. Inteligência
do art. 924, inciso II do CPC. Se o devedor pagou o valor calculado no demonstrativo da dívida, essa quitação é válida, pois
não se pode eternizar uma ação de execução sem provas de que o valor pago foi menor que o devido. Não havendo mais
parcelas devidas, descabe prosseguir a execução, sendo que novo inadimplemento poderá ensejar ajuizamento de nova ação
de execução. Recurso desprovido. (TJ-RS, AC 70077804961, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível,
Julgado em 20/06/2018). Ante o exposto, declaro por sentença, nos termos do art. 925 do CPC, SATISFEITA a obrigação
alimentar requerida na inicial e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo de execução, com fundamento do art. 924, inciso II,
do CPC. Sem custas ou honorários, por ser as partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita. P.R.Intimem-se as partes
pela Defensoria Pública mediante publicação no Portal e-SAJ. Ciência ao representante do Ministério Público por publicação
no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e na sequência arquivem-se os autos dando-se baixa necessária na distribuição.
ADV: ROSSANA CLAUDIA ROSSAS DE ARAUJO LEMOS (OAB 26353/CE), ADV: MARIA LUCIANA AGUIAR PATRICIO
(OAB 26055/CE) - Processo 0174443-55.2018.8.06.0001 (apensado ao processo 0182356-88.2018.8.06.0001) - Divórcio
Litigioso - Família - REQUERENTE: M.D.P.F. - Intime-se a parte autorapara no prazo de 15 (quinze) dias, querendo,manifestarsesobre acontestação as fls. 122/125.
ADV: GIOVANNI FEITOSA OLIVEIRA TEOFILO (OAB 31072/CE) - Processo 0178378-79.2013.8.06.0001 - Execução de
Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - EXEQUENTE: A.L.B.S.R.S.G.A.P.B. - Intime-se a parte exequente por meio do
seu advogado constituído via DJe, para se manifestar acerca da contestação às fls. 84/94. Empós, abra-se vista ao Ministério
Publico para manifestação.
ADV: DJANIRA PEREIRA MORORO DE FREITAS (OAB 18985/CE) - Processo 0182922-71.2017.8.06.0001 - Alimentos Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: L.K.O.V. - ALIMENTANDA: M.A.O.V. - Intime-se a parte requerente, por
meio do seu advogado constituído nos autos, via DJe, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre as informações
prestadas pela Comarca de Sobral, às fls. 192/193 dos autos, informando aonde está residindo, bem como acostando aos autos
cópia do comprovante de residência.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE), ADV: JACQUELINE GASPAR DE
OLIVEIRA CARNEIRO SMERTHU (OAB 24399/CE), ADV: JOSE ITALO CORREIA BARBOSA (OAB 11281/CE) - Processo
0191616-97.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: Helena José da Silva
- REQUERIDO: Anderson Campos da Silva - Adriano Campos da Silva - Pelo exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem
resolução do mérito, e o faço com esteio do Art. 485, III, do Código de Processo Civil.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0197089-35.2013.8.06.0001 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: L.B.L.R.L.K.B. - No caso em tela, a representante legal do
menor foi devidamente intimado pelo Oficial de Justiça, mas deixou de realizar os atos para o devido prosseguimento do feito,
mesmo ciente das consequências de sua desídia. Não mais havendo manifestação nos autos, não pode a Justiça proceder
com atos que competem às partes. Sendo comprovado o total desinteresse por parte dos interessados, o processo deve ser
extinto. Pelo exposto, julgo EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, e o faço com esteio do Art. 485, III, do Código
de Processo Civil. Sem custas. P.R.I.C, e, após, arquive-se, com as cautelas da lei.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE), ADV: WILSON MARQUES DE MATOS
(OAB 14837/CE), ADV: BRUNO VINICIUS ALMEIDA DOS SANTOS (OAB 10184/MA) - Processo 0200452-59.2015.8.06.0001
(apensado ao processo 0185714-08.2011.8.06.0001) - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: E.R.M. - A.L.R.M.T.
- EXECUTADO: F.M.T. - Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos de ação de execução de alimentos proposta por Ana Letícia
Rodrigues de Matos Teófilo, menor impúbere, representada por sua genitora Edyanne Rodrigues de Matos em face de Fábio
Martins Teófilo, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Após a prática de diversos
atos processuais, o executado interpôs petitório às fls. 171/177 e documentos de fls. 178/193, na qual informa que no bojo da
ação de alimentos em apenso a estes autos, as partes realizaram composição consensual, acordando o valor dos alimentos
em favor da menor na quantia equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, percentual este inferior ao fixado em
sede de provisórios, bem como apresentou comprovantes de pagamento da dívida às fls. 179/192. Instado a se manifestar, o
representante do Ministério Público em parecer de fls. 197 requereu a intimação da parte exequente para manifestar-se sobre
o que fora apresentado pelo executado. Em despacho de fls. 198, determinou-se a intimação da exequente para manifestar-se
no prazo de cinco dias. Na ocasião, decorreu o prazo concedido sem manifestação da exequente nos autos, conforme certidão
de fls. 200 e 201. Autos conclusos ao Ministério Público, este opinou em parecer de fls. 205 pela extinção do feito, nos termos
do art. 924, inciso II do CPC. Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que o executado
adimpliu o débito alimentar, conforme comprovantes em anexo às fls. 179/192. Determinada a intimação da exequente por seu
advogado para manifestar-se, esta deixou transcorrer o prazo sem apresentar nenhum pedido ou manifestação nos autos. Desta
forma, restou demonstrado nos autos que o devedor satisfez a obrigação, razão pela qual impõe-se a extinção do processo, na
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forma do art. 924, inciso II do CPC. Ademais, a jurisprudência pátria dos Tribunais têm se manifestado em consonância com
o dispositivo legal acima. Vejamos. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO DO DÉBITO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, INCISO II DO CPC/15. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo de
execução de alimentos em razão do pagamento do débito discutido nos autos, nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
Apelação cível. Conhecida e desprovida. (TJ-GO, AC 00614273120188090041, Rel. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível,
Data de Julgamento 06/05/2019). EMENTA: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
ALIMENTAR. Satisfeito o débito pelo devedor, correta a extinção do processo. Inteligência do art. 924, inciso II do CPC. Se o
devedor pagou o valor calculado no demonstrativo da dívida, essa quitação é válida, pois não se pode eternizar uma ação de
execução sem provas de que o valor pago foi menor que o devido. Não havendo mais parcelas devidas, descabe prosseguir
a execução, sendo que novo inadimplemento poderá ensejar ajuizamento de nova ação de execução. Recurso desprovido.
(TJ-RS, AC 70077804961, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, Julgado em 20/06/2018). Ante o
exposto, declaro por sentença, nos termos do art. 925 do CPC, SATISFEITA a obrigação alimentar requerida na inicial e, por
conseguinte, julgo EXTINTO o processo de execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas ou honorários,
ante o deferimento da justiça gratuita. P. R. Intimem-se as partes (a parte autora por seu advogado por publicação no DJe e o
promovido por sua Defensora Pública mediante publicação no Portal e-SAJ). Ciência ao representante do Ministério Público por
publicação no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e na sequência arquivem-se os autos, dando-se baixa necessária na
distribuição.
ADV: ANA CELIA DE ANDRADE PEREIRA (OAB 15710/CE) - Processo 0209155-47.2013.8.06.0001 - Averiguação de
Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: C.K.P.M. - Vistos, em decisão. Cuida-se de cumprimento de
sentença de execução de honorários sucumbenciais proposto por Ana Célia de Andrade Pereira em face de José Maria Elias
Moita, ambos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos expostos no petitório de fls. 55/57. Na sentença de fls.
49/50 determinou-se a condenação da parte promovida em honorários advocatícios na quantia equivalente a 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, sentença essa que transitou em julgado, conforme certidão de fls. 59. Observa-se do que fora
acima relatado que a hipótese em comento de interposição de execução com base em título executivo judicial, nos termos
previstos nos arts. 22 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) e a ser processada nos termos dispostos nos arts. 523 e
seguintes do Código de Processo Civil. Nestas condições, ante a provocação expressa da parte exequente ao cumprimento da
sentença, intime-se o devedor para que em 15 (quinze) dias, dê cumprimento voluntário à sentença relativamente a parcela que
lhe cumpria fazer, especificada pela exequente na petição de fl. 55/57. Advirta-se que não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários de advogado no patamar de 10%
(dez por cento) sobre o valor cujo cumprimento se postula. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto acima, a multa e os
honorários previstos não incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, certifique-se nos
autos e retornem os autos conclusos. Intime-se o executado pessoalmente por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça e
por publicação no DJe. Ciência à parte exequente mediante publicação no DJe.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0834222-28.2014.8.06.0001 Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: K.B.P. - D.B.S. - Vistos, etc. Tratam-se os
presentes autos de ação de execução de alimentos proposta por Davi Batista da Silva, menor impúbere, representado por sua
genitora Katia Batista de Paula em face de Valderan Santos da Silva, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos
expostos na exordial. Após a prática de diversos atos processuais, tendo sido empreendidos os esforços necessários por este
Juízo na tentativa de localizar o endereço do executado para intimá-lo sem êxito, determinou-se a intimação da exequente para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, bem como apresentar endereço atualizado do executado. Conforme certidão
do Sr. Oficial de Justiça às fls. 58, não foi possível intimar a autora por não residir no endereço informado nos autos. Desta
forma, determinou-se a intimação da Defensoria Pública, que interpôs petitório às fls. 60 requerendo a intimação da exequente
por edital. Realizada a intimação da exequente por edital, o prazo decorreu sem nenhum pedido ou manifestação nos autos.
Eis o relatório. Autos conclusos, DECIDO. É dever da parte manter atualizado o seu endereço nos autos para que sejam
realizadas as devidas diligências e cumpridas as determinações judiciais pertinentes ao desenrolar do processo. Veja-se o
disposto no art. 274, parágrafo único do CPC: Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes,
aos seus representantes legais e 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 comunicações e intimações dirigidas
ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou
definitiva, não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de
entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso dos autos, a intimação pessoal da autora deixou de ser efetivada
por descumprimento, por parte desta, aos termos do artigo acima. Determinada a intimação desta por edital, também deixou
transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação. A jurisprudência pátria dos Tribunais têm se manifestado em consonância
com o artigo citado acima, quanto à extinção do processo por abandono da causa. Vejamos. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR SEM INFORMAR AO JUÍZO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
SENTENÇA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 485, III do CPC, será extinto o processo, sem resolução do
mérito, quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Constitui dever da parte manter atualizado endereço nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.
Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AP, AC 00005171820128030004, Rel. Agostino Silvério, Data de Julgamento 22/03/2016).
EMENTA: EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO
PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A extinção do processo sem
julgamento do mérito por abandono da causa reclama a intimação pessoal do demandante, para em quarenta e oito horas
dar prosseguimento ao feito. Considera-se como intimação pessoal tanto aquela efetivada por mandado judicial, através do
oficial de justiça, quanto aquela feita pelo Correio, mediante AR. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas
ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo à parte a respectiva atualização, informando ao juízo
eventual mudança temporária ou definitiva. Descabe a irresignação do apelante quando este assume a responsabilidade perante
o juízo de comunicar eventual mudança de endereço do devedor, conforme disposição da Lei Processual Civil. (TJ-MG, AC
10295030045260001, Rel. Antonio Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento 02/02/2017). Nessas condições, presume-se
realizada a intimação da parte autora no endereço constante dos autos. Assim, decorrido o prazo assinalado, sem manifestação
oportuna nos autos, outra alternativa não se apresenta neste feito, a não ser o reconhecimento do abandono da causa e
consequente extinção do processo. ISSO POSTO, ante as considerações e fundamentação acima expostos, julgo EXTINTO o
processo, sem a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas ou honorários, por ser a parte
beneficiária da assistência judiciária gratuita. P. R. Intime-se a parte autora por sua Defensora Pública mediante publicação no
Portal e-SAJ. Ciência ao representante do Ministério Público por publicação no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e
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na sequência arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação, dando-se baixa necessária na distribuição.
ADV: LAURILENA RIBEIRO DE PAIVA OLIVEIRA (OAB 11367/CE), ADV: JACQUELINE FURTADO LUNA (OAB 11273/
CE), ADV: ROBERTA DUARTE VASQUES (OAB 14140/CE), ADV: EUGENIO DUARTE VASQUES (OAB 16040/CE) - Processo
0884765-35.2014.8.06.0001 (apensado ao processo 0862506-46.2014.8.06.0001) - Procedimento Comum - Relações de
Parentesco - REQUERENTE: M.J.S.D. - REQUERIDA: V.M.F.A. - MENOR: G.F.S.D. - Vistos, em decisão. Tratam-se os presentes
autos de ação de regulamentação de guarda e visitas proposta por Márcio José Saboia Dantas em favor do menor Guilherme
Freire Saboia Dantas em face de Vilma Maria Freire dos Anjos, todos devidamente qualificados, pelos fatos e fundamentos
expostos na exordial. Após a prática de diversos atos processuais, as partes realizaram acordo em audiência realizada no dia
10/05/2016, regulamentando a guarda e convivência do menor com os genitores, tendo sido homologado por este Juízo em
audiência. O processo encontra-se com trânsito em julgado e arquivado desde 30/05/2016. Posteriormente, o autor requereu
o desarquivamento do processo para fins de cópias, tendo sido determinado no despacho de fls. 318 o arquivamento dos
autos. Após, o autor interpôs às fls. 319/345 petitório que, em síntese, em razão da sua atividade laboral requer a modificação
das cláusulas homologadas por este Juízo. Intimada para se manifestar, a promovida interpôs petitório às fls. 353/361,
manifestando-se em oposição ao pleito formulado pelo autor. Na sequência, determinou-se o arquivamento dos autos com
baixa. O autor interpôs pedido de reconsideração às fls. 374/379. Autos conclusos, passo a DECIDIR. Compulsando os autos,
observa-se que o autor em petitório de fls. 319/345 e fls. 374/379 pretende a modificação das cláusulas do acordo homologado
por este juízo, pelas razões expostas. Nesse sentido, tratando-se de pedido que objetiva modificar acordo homologado por
este juízo que respeitou as formalidades legais e encontra-se sentenciado com trânsito em julgado, impõe-se esclarecer que
a modificação dos termos entabulados é indispensável ajuizamento por ação autônoma, não cabendo discutir nestes autos
novamente matéria já exaurida. À par de tal circunstância, a jurisprudência pátria dos Tribunais possui entendimento majoritário
nesse sentido. Vejamos o julgado colacionado abaixo: EMENTA: AÇÃO DE GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. FEITO EXAURIDO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. 1. Descabe promover alteração no
acordo homologado judicialmente na ação de guarda, quando observadas as formalidades legais. 2. Para a desconstituição
da sentença homologatória ou modificação do que foi acordado é indispensável o ajuizamento de ação própria, onde deve ser
permitida a cabal demonstração de eventual erro ou vício de consentimento, ou então fato novo superveniente que reclame nova
decisão acerca da questão. Recurso desprovido. (TJ-RS, AI nº 70064088008, Rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves,
7ª Câmara Cível, Julgado em 24/06/2015). Desta forma, mantenho o despacho de fls. 373, bem como determino o retorno dos
autos ao arquivo, haja vista que a matéria discutida encontra-se decidida com trânsito em julgado, não cabendo modificação da
decisão dentro destes autos. Ciência às partes desta decisão por seus advogados mediante publicação no DJe.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0913589-04.2014.8.06.0001
- Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: Maria Elisabete Alexandre dos Santos - J.E.A.S. - J.E.A.S. - Vistos,
etc. Tratam-se os presentes autos de ação de execução de alimentos proposta por Maria Elisângela Alexandre dos Santos,
José Eduardo Alexandre dos Santos e José Eliabe Alexandre dos Santos, menores impúberes, representados por sua genitora
Maria Elisabete Alexandre dos Santos em face de Francisco José dos Santos, todos devidamente qualificados, pelos fatos
e fundamentos expostos na exordial. Após a prática de diversos atos processuais, em despacho de fls. 50, determinou-se a
intimação da exequente para dar prosseguimento ao feito, informando endereço atualizado do executado. Conforme certidão de
fls. 54, não foi possível intimar a exequente por não mais residir no endereço informado nos autos. Intimada a Defensoria Pública
para manifestar-se, esta requereu no petitório de fls. 57 a intimação da parte autora por edital para que no prazo de cinco dias
manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Publicado edital de intimação da parte autora (fls. 59 e
61), esta deixou escoar o prazo sem apresentar nenhum pedido ou manifestação nos autos. Eis o relatório. Autos conclusos,
DECIDO. É dever da parte manter atualizado o seu endereço nos autos para que sejam realizadas as devidas diligências e
cumpridas as determinações judiciais pertinentes ao desenrolar do processo. Veja-se o disposto no art. 274, parágrafo único do
CPC: Art. 274 - Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais e 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 comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva, não tiver sido devidamente
comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço. No caso dos autos, a intimação pessoal da autora deixou de ser efetivada por descumprimento, por parte desta, aos
termos do artigo acima. Determinada a intimação por edital, a autora deixou escoar o prazo concedido, não se manifestando nos
autos. À par de tal circunstância, a jurisprudência pátria dos Tribunais têm manifestado entendimento pela extinção do processo
por abandono da causa, ante a inércia da parte. Vejamos. EMENTA: EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO
DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO. A extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono da causa reclama a intimação pessoal do
demandante, para em quarenta e oito horas dar prosseguimento ao feito. Considera-se como intimação pessoal tanto aquela
efetivada por mandado judicial, através do oficial de justiça, quanto aquela feita pelo Correio, mediante AR. Presumem-se
válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, cumprindo à parte
a respectiva atualização, informando ao juízo eventual mudança temporária ou definitiva. Descabe a irresignação do apelante
quando este assume a responsabilidade perante o juízo de comunicar eventual mudança de endereço do devedor, conforme
disposição da Lei Processual Civil. (TJ-MG, AC 10295030045260001, Rel. Antonio Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento
02/02/2017). EMENTA: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DA AUTORA. É cabível
a extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa, quando fica claro o desinteresse da parte autora
para dar curso ao processo, pois foram intimados o procurador e a parte pessoalmente, deixando fluir in albis os prazos
assinalados pelo julgador. Se e quando a credora tiver interesse na execução da verba alimentar, caso o alimentante esteja
inadimplente, poderá propor novamente a ação de execução de alimentos, pois não há renúncia ao crédito alimentar e não corre
a prescrição contra filho menor, absolutamente incapaz. Recurso desprovido. (TJ-RS, AC 70077653574, Rel. Sérgio Fernando
de Vasconcellos Chaves, 7ª Câmara Cível, Julgado em 31/10/2018). Nessas condições, presume-se realizada a intimação da
parte autora no endereço constante dos autos. Assim, decorrido o prazo assinalado, sem manifestação oportuna nos autos,
outra alternativa não se apresenta neste feito, a não ser o reconhecimento do abandono da causa e consequência extinção do
processo. ISSO POSTO, ante as considerações e fundamentos acima expostos, julgo EXTINTO o processo, sem a resolução
de seu mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem custas ou honorários, por ser a parte beneficiária da assistência
judiciária gratuita. P. R. Intime-se a parte autora, por sua Defensora Pública mediante publicação no Portal e-SAJ. Ciência ao
representante do Ministério Público por publicação no Portal. Transitada em julgado, certifique-se e na sequência arquivem-se
estes autos, independentemente de nova determinação, dando-se baixa necessária na distribuição.
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EXPEDIENTES DA 4ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARIA MOREIRA VIANA POMBO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0198/2019
ADV: FRANCISCO RUBENS LIMA BARBOSA (OAB 28822/CE) - Processo 0123295-39.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: T.C.V. - Diante do lapso temporal desde a ultima manifestação da
parte autora no feito, bem como do fato de ter sido intimado para dar impulso, deixou de se manifestar, há indícios, de sua parte,
de que não possui mais interesse no prosseguimento do feito. Isto posto, intime-se a autora, na pessoa dos seus patronos, via
DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca do seu interesse no prosseguimento do presente feito, cumprindo o
determinado à fl. 48. Se decorrido o prazo in albis, intime-se novamente a autora, na forma supra, desta feita, pessoalmente
( através de oficial de justiça), sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, §1° do CPC.
Publique-se. Expedientes necessários.
ADV: RACHEL PHILOMENO GOMES CAVALCANTI (OAB 12083/CE) - Processo 0143497-66.2019.8.06.0001 - Cumprimento
Provisório de Sentença - Alimentos - REQUERENTE: B.M.S. - VISTOS. Intime-se a parte autora, por DJ para se manifestar
sobre a certidão de fl. 32 no prazo de 10 (dez) dias.
ADV: CLIVIA PINHEIRO DE LAVOR (OAB 25371/CE) - Processo 0149471-84.2019.8.06.0001 - Interdição - Curatela INTERTE: R.L.L.M. - razão porque a defiro, nomeando a requerente curadora provisória do requerido, ressaltando-se, por sua
vez, que não poderá, sem a prévia e expressa autorização judicial, contrair empréstimos em nome do curatelando e nem alienar
bens a ele pertencentes, prestando contas de todo e quaisquer valores recebidos de titularidade do mesmo. Considerando
a situação peculiar demonstrada nos autos, determino o dia 13/11/2019 às 09:45h para AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA
PRESENCIAL NESTA UNIDADE da parte suplicada, com a lavratura de relatório circunstanciado, citando-se/intimando-se para
o ato, pessoalmente, ciente de que, no prazo de 15 (quinze) dias após a citada entrevista, a parte suplicada poderá impugnar o
pedido inicial, nos termos do art. 752 do CPC/2015. Intimações necessárias. Ciência ao Min. Público.
ADV: JOSE MARIA VALE SAMPAIO (OAB 13500/CE) - Processo 0153313-09.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: J.D.O. - Vistos, Intime-se a parte autora, via DJE, para proceder a devida EMENDA
DA INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma e sob as penas dos arts. 319 e ss, do NCPC, acostando o título judicial que
ensejou a presente ação de exoneração.
ADV: SANDY SEVERIANO DOS SANTOS (OAB 32672/CE), ADV: LUIS PAULO MENDES OLIVEIRA (OAB 35423/CE) Processo 0154125-17.2019.8.06.0001 - Interdição - Nomeação - INTERTE: M.F.N.S. - ntime-se a parte autora, através de seu
Patrono Judicial , para proceder a devida EMENDA DA INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma e sob as penas dos arts.
319 e ss, do NCPC, juntando aos autos a Declaração de Hipossuficiência da parte autora ou o comprovante de pagamento das
custas processuais.
ADV: EDINARDO BARROSO GALVÃO (OAB 38832/CE) - Processo 0160582-65.2019.8.06.0001 - Tutela Cautelar
Antecedente - Exoneração - AUTOR: F.F.S. - 1. Defiro pleito inicial atinente aos benefícios da justiça gratuita; 2. Pugna a parte
autora, no bojo de sua exordial, à luz do art. 300 do CPC/2015, que lhe seja concedida, desde logo, TUTELA DE URGÊNCIA
no sentido da minoração antecipada dos alimentos, de 55% para 10% do valor do salário mínimo. No caso em apreciação,
entretanto, prudente a análise de tal pleito antecipatório somente após a formação do contraditório, colhendo-se os argumentos
da parte contrária; 3. Designo Audiência de Conciliação para o dia 05/11/2019 às 09h30min, nos termos do art. 334 do CPC/2015,
citando-se/intimando-se a parte suplicada para o ato, por mandado, ciente de que não havendo acordo poderá apresentar peça
de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência, sob as penas da lei. Intime-se, ainda, a autora, por
intermédio de seu patrono judicial, para comparecer ao ato. Intimações necessárias. Ciência ao Min. Público.
ADV: RAUL ABREU CRUZ CARVALHO (OAB 29917/CE) - Processo 0163978-50.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: I.C.F. - Pugna a parte autora, no bojo de sua exordial, à luz do art.
300 do CPC/2015, que lhe seja concedida, desde logo, TUTELA DE URGÊNCIA no sentido da fixação de alimentos provisórios
em seu favor, ratificando o que de fato já é pago, conforme argumentação ali inserta. No caso em apreciação, entretanto,
prudente a análise de tal pleito antecipatório somente após a formação do contraditório, colhendo-se os argumentos da parte
contrária. Designo Audiência de Conciliação para o dia 01/11/2019 às 10h:00min, nos termos do art. 334 do CPC/2015, citandose/intimando-se a parte suplicada para o ato, por mandado, ciente de que não havendo acordo poderá apresentar peça de
resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência, sob as penas da lei. Intime-se, ainda, a autora, por seu
Patrono Judicial, para comparecer ao ato. Do mandado de citação deverá constar que o Oficial de Justiça poderá comparecer
em dias e horários distintos ao logradouro com a finalidade de efetivar a citação determinada, a ser realizada, se necessário,
conforme permite o art. 212 §2º do CPC, nos feriados ou nos dias úteis fora do horário estabelecido, ou seja além do horário
de 6 às 20h, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal e, no caso de suspeita de ocultação, proceder
a citação por hora certa, conforme art. 252 e art. 253 do CPC/2015. No mais, intime-se ainda a parte autora, por seu Patrono
Judicial, para proceder a devida EMENDA DA INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma e sob as penas dos arts. 319 e ss,
do NCPC, acostando aos autos as matrículas atualizadas dos imóveis citados em fl. 67 (ponto 1 e 2), se houver, e não havendo,
acostando os documentos relativos ao bem localizado na Av. Santos Dummont, n. 6400 apto 705, bloco C, Cocó, Fortaleza/CE,
CEP: 60.190-022. Ademais, juntando à exordial, o Título Judicial que reconhece e dissolve a União Estável ainterior informada
às fl.2.
ADV: MARIA ERONEIDE ALEXANDRE MAIA (OAB 12833/CE) - Processo 0165570-32.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Guarda - REQUERENTE: C.T.B.M. - Vistos, Intime-se a parte autora, através de seu patrono judicial, para proceder a
devida EMENDA DA INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma e sob as penas dos arts. 319 e ss, do NCPC, juntando aos
autos provas que confirmem a hipossuficiência da parte autora em arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e de
sua família, tendo em vista que apenas a Declaração de pobreza, anexada à exordial, se caracteriza insuficiente para a análise
e posterior deferimento do pedido.
ADV: CARLOS VICTOR ALBUQUERQUE ALCANFOR (OAB 27545/CE) - Processo 0168904-74.2019.8.06.0001 - Divórcio
Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: C.A.B.S. - Intimem-se o autor, através de seu patrono judicial, para no prazo de 15
(quinze) dias emendar à inicial, sob pena de indeferimento, juntando aos autos os seguintes documentos: procuração assinada,
comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, matriculas dos bens objeto do pedido de partilha e a certidão de
nascimento do menor. Expedientes necessários. Publique-se.
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ADV: JOSÉ MARIA ALVES DE LIMA (OAB 39008/CE), ADV: TAIS ANTONIOLI ALONSO PEREIRA (OAB 20164/CE) Processo 0178611-03.2018.8.06.0001 - Interdição - DIREITO CIVIL - INTERTE: F.G.V. - Vistos. Designo dia 23/10/2019 para
realização de perícia médica da curatelanda, a ser realizada pelo NPDM/UFC (Rua Coronel Nunes de Melo, nº 1000, Rodolfo
Teófilo, Fortaleza/CE, CEP nº 60.430-275), conforme Termo de Cooperação Técnica nº 06/2018 (UFC/TJCE). Determino que
o gabinete desta vara intime as partes para comparecerem ao ato designado, ficando cientes de que o atendimento será
realizado no horário de 8h às 12h, por ordem de chegada, e que deverão estar munidas de seus documentos de identificação
civil e documentação médica (atestados, receituários médicos, exames, etc) da curatelada. Após intimadas as partes, envie o
gabinete e-mail ao NPDM/UFC para cadastrar o agendamento da perícia ora designada, acompanhando o número do processo
e respectiva senha de acesso aos autos. Intime-se o advogado da requerente, via DJ.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARIA MOREIRA VIANA POMBO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0199/2019
ADV: NATHALLE SOUSA LUCENA (OAB 32011/CE), ADV: ALINE SOUSA LUCENA BEZERRA (OAB 36707/CE) - Processo
0135225-54.2017.8.06.0001 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: C.S.M.R.S.F.M. - Vistos, Diante da inércia
da exequente, conforme certidão de fls. 103, bem como do lapso temporal desde sua ultima manifestação, intime-se a autora,
via DJ e pessoalmente por mandado para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar acerca do seu interesse no prosseguimento do
presente feito, cumprindo o determinado às fls. 100, indicando endereço para citação do requerido, sob pena de extinção sem
resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, §1° do NCPC. Expedientes necessários.
ADV: FABIO NOGUEIRA ROCHA (OAB 14833/CE) - Processo 0150166-38.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Família
- REQUERENTE: D.P.D.M. - razão porque a defiro, nomeando a requerente curadora provisória da requerida, ressaltando-se,
por sua vez, que não poderá, sem a prévia e expressa autorização judicial, contrair empréstimos em nome do curatelando e nem
alienar bens a ele pertencentes, prestando contas de todo e quaisquer valores recebidos de titularidade do mesmo. Considerando
a situação peculiar demonstrada nos autos, dando conta da impossibilidade da parte requerida comparecer no Fórum, determino
o dia 30/10/2019 às 10:30h para VISITA DOMICILIAR em substituição à audiência de entrevista presencial nesta unidade da
parte suplicada, com a lavratura de relatório circunstanciado, citando-se/intimando-se para o ato, pessoalmente, ciente de que,
no prazo de 15 (quinze) dias após a citada entrevista, a parte suplicada poderá impugnar o pedido inicial, nos termos do art. 752
do CPC/2015.
ADV: LUCAS CUNHA CAVALCANTE (OAB 30054/CE) - Processo 0166915-33.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: V.C.V.C. - Vistos, Intimem-se os requerentes, através de seu advogado, para
no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, juntando aos autos declaração de duas testemunhas, assinada com firma
reconhecida, comprovando o período da união em análise, bem como que a união cumpria os requisitos para configuração da
hipótese legal.

EXPEDIENTES DA 5ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARIA MOREIRA VIANA POMBO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0242/2019
ADV: MAURICIO TAUCHMANN ROCHA MOURA (OAB 11397/CE) - Processo 0015010-98.2007.8.06.0001 - Averiguação de
Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: Joao Victor Aires de Oliveira e outro - REPR. LEGAL: Lidiane Aires
de Oliveira - Aberta a audiência, na forma da lei, constatou o magistrado a ausência das testemunhas da parte autora, a qual
requereu a desistência do presente feito. A seguir, o MM Juiz determinou a intimação do promovido, através de seu advogado,
para que se manifeste sobre o pedido de desistência formulado pela representante do menor promovente.
ADV: FELIPE GRANGEIRO MORAIS TAVARES (OAB 33962/CE), ADV: BRUNA GRANGEIRO MORAIS TAVARES (OAB
23542/CE) - Processo 0105213-23.2018.8.06.0001 (apensado ao processo 0139940-81.2013.8.06.0001) - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: J.A.E.M.F. - Vistos. Intime-se a parte autora, via DJe, para, no prazo de 10
(dez) dias, manifestar-se sobre contestação e documentos às fls. 68-89.
ADV: CICERA MARIA DA SILVA MAPURUNGA (OAB 17295/CE) - Processo 0129853-71.2010.8.06.0001/01 - Cumprimento
de sentença - Dissolução - REQUERENTE: Dayna Andrade Queiroz - REQUERIDO: T.G.Q.M. - Vistos. Expeça-se alvará
conforme solicitado às fls. 250-251. Sem prejuízo, intime-se a representante do menor exequente, via DJe, para, no prazo de 5
(cinco) dias, informar o real valor atualizado do débito. Empós, vista ao Ministério Público.
ADV: FRANCISCO VALDENI DA SILVA (OAB 11101/CE) - Processo 0133826-19.2019.8.06.0001 - Guarda - Família REQUERENTE: M.J.F.B. - Diante do exposto, constatado que a lei protege o menor de qualquer ameaça à sua integridade
física e psíquica, reconhecendo que deve ser levado em conta, sobretudo, o seu bem-estar e aquilo que melhor se ajusta à sua
formação e, com o objetivo de garanti-los, defiro o pedido de guarda unilateral provisória do menor ERIC FREITAS LIMA à sua
genitora, Srª. MARIA JAQUELINE FREITAS BARROS. Expeça-se o competente termo. Dê-se ciência ao Ministério Público.
ADV: THAIS BATISTA MIDAUAR (OAB 41303/CE), ADV: ANTONIO MIDAUAR (OAB 7546/CE) - Processo 016227062.2019.8.06.0001 - Curatela - Nomeação - REQUERENTE: A.M. - M.M. - VISTOS. RECEBO a emenda à inicial de fls. 16.
LEGÍTIMA é a parte requerente e, numa sumária cognição, legítima afigurase a pretensão deduzida. CUSTAS recolhidas.
RECEBO o feito e determino o seu processamento pelo procedimento estabelecido nos arts. 747 do CPC. DESIGNO o dia
21/11/2019, às 14h30min, para realização de entrevista com a curatelanda, a ser realizado em seu domicílio, para os fins
estatuídos no art. 751, § 2º do CPC. INTIMEM-SE os requerentes, via DJ-E e o MPE. Cite-se a Curatelanda Maria Leila Jereissati
Midaur, de acordo com o art. 751, § 2º CPC. VISTA à representante do Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido
de tutela provisória. OFICIE-SE AO SETOR DE TRANSPORTES.
ADV: SEVERINO MOACIR BARBOSA MARIZ FILHO (OAB 41214/CE) - Processo 0162749-55.2019.8.06.0001 - Separação
Litigiosa - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: E.M.R. - Vistos. Trata-se de pedido de reconhecimento e dissolução de
união estável c/c alimentos e partilha. A autora atribuiu o valor à causa o o montante de R$ 300.000,00 e requereu a gratuidade
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da justiça gratuita, ao invés, entendo ser débil a comprovação( juntada de mera declaração de hipossuficiência) a teor do art. 5º,
inciso LXXIV, parte final da Constituição Federal, sendo certo que a norma constitucional não comporta expressões vazias de
significado, princípio hermenêutico básico, o que de plano ensejaria indeferimento. A propósito, apenas para ilustrar: 64541538 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICO FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. Elementos contidos nos autos que não autorizam a concessão da gratuidade.
Declaração de pobreza. Presunção de veracidade superada neste momento. - Impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu
a concessão da benesse da justiça gratuita se os documentos constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência
decorrente da declaração de pobreza firmada. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SC; AI 2012.081450-9; Itajaí; Quinta
Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry Petry Junior; Julg. 18/04/2013; DJSC 26/04/2013; Pág. 292). A presente ação, no
entendimento deste Magistrado, possui o condão das ações pura de alimentos, cujo valor é a soma de 12 (doze) prestações
requeridas pela autora (art.292, inc. III do CPC) acrescida no monte partilhável. O valor atribuído à causa não pode ficar ao mero
talante da parte autora, mas deve guardar consonância com os parâmetros legalmente estabelecidos. Dessa forma, intime-se
a promovente, VIA DJ-E, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, para emendar a inicial nos termos do art. 320 e
321 do CPC, e adequar o correto valor à causa, bem como, via juntada dos respectivos documentos, comprovação da alegada
miserabilidade jurídica, através de declaração junto à Receita Federal (ano 2017 e 2018) e comprovantes de renda dos dois
últimos meses. Fortaleza (CE), 03 de setembro de 2019. Dr. José Lopes de Araújo Filho Juiz de Direito
ADV: JOAQUIM LUCAS VASCONCELOS CRISTINO (OAB 38428/CE), ADV: TICIANE HOLANDA FONTELES (OAB 34171/
CE), ADV: MARIA CECILIA PINHEIRO NOGUEIRA (OAB 32522/CE), ADV: WILBER AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA (OAB
26279/CE), ADV: JOYCE CHAGAS DE OLIVEIRA (OAB 16407/CE), ADV: MARIA CARMEN DE HOLANDA CAVALCANTE
(OAB 16136/CE), ADV: LINCOLN MATTOS MAGALHAES (OAB 15053/CE), ADV: MARIA ELIANE CARNEIRO LEAO MATTOS
(OAB 5305/CE) - Processo 0189333-33.2017.8.06.0001 (apensado ao processo 0172704-52.2015.8.06.0001) - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: E.C.C. - REQUERIDA: T.D.L.C. - Vistos, etc. O presente feito, no entendimento
deste magistrado está, suficientemente, amadurecido para decisão final. Ressalto que a matéria aqui discutida é somente
de direito e a prova documental, constante dos autos, por si só, basta para comprovar a existência do direito questionado,
sendo desnecessário o testemunho. A prova testemunhal só será admitida para a comprovação de fatos controvertidos, que
tenham relevância para o julgamento. O quanto ofertasdo pelas partes e a documentação apresentada fornecem elementos de
convicção suficientes para autorizar o antecipado julgamento deste feito, a teor do quanto posto no permissivo legal constante
do art. 355, do Código de Processo Civil em vigor. Diante do exposto, determino sejam os presentes autos, após regular
intimação desta interlocutória decisão, não havendo oposição das partes, postos com vista à representante ministerial para
emitir parecer meritório. Ressalto, que acaso as partes tenham interesse na prova testemunhal, deverão, minuciosamente
justificar sua utilidade, tudo em observância ao disposto nos arts. 442 e ss do CPC. Intimem-se as partes.
ADV: LAECIO NOGUEIRA REBOUCAS (OAB 6934/CE) - Processo 0385494-60.2010.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: A.M.N. - REPR. LEGAL: D.B.L. - REQUERIDO: S.B.M. - D.H.
Assumo nesta data a presidência dos presentes autos, tendo em vista a decisão das fls. 66, com a liberação de acesso no
SAJ do processo ainda nessa data para o subscritor. Compulsando os autos se observa que a parte promovida às fls. 96
informou que não pretende realizar produção de prova em audiência. A parte autora às fls. 97, por sua vez, informa interesse
em tal sentido. Desta feita, primeiramente, torno sem efeito a decisão das fls. 98, tendo em vista a manifestação das fls.97,
oportunidade em que determino a intimação da parte autora por meio de seus patronos e via DJ-e para apresentar o respectivo
rol de testemunhas no prazo de quinze dias. Intime-se ainda a parte promovida por meio de seus patronos e via DJ-e acerca da
presente decisão. Ciência ao Ministério Público.

EXPEDIENTES DA 6ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE RICARDO COSTA D ALMEIDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARIA MOREIRA VIANA POMBO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0250/2019
ADV: CIRO DAHER DE FREITAS MENDES (OAB 20507/CE) - Processo 0030924-66.2011.8.06.0001/02 (apensado ao
processo 0130468-61.2010.8.06.0001) - Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Levantamento de Valor REQUERENTE: Tatiana Rodrigues de Oliveira - Intime-se a parte autora, por seus advogados (via DJe), para, no prazo de 15
(quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação e documentos apresentados às fls. 40/58. Outrossim, considerando que
inexiste o retorno da carta precatória de fls. 35, oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informações acerca do cumprimento
da referida carta.
ADV: ANA CELIA MAGALHAES CARVALHO (OAB 23106/CE) - Processo 0113657-11.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso
- Família - REQUERENTE: S.M.M.A. - De ordem do MM Juiz de Direito Titular da 6ª Vara de Família e conforme disposição
expressa no Provimento nº 01/2019, emanada da Corregedoria Geral da Justiça, encaminho os presentes autos à SEJUD II
para: Intimar da parte autora, por seu advogado (via DJe), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica à contestação
de fls. 90/134.
ADV: CAMILA VASCONCELOS RODRIGUES (OAB 34238/CE) - Processo 0123500-97.2019.8.06.0001 (apensado
ao processo 0102810-81.2018.8.06.0001) - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: A.F.L.A. - Desta forma,
considerando a data de vencimento de cada prestação alimentar e tendo em vista a data de distribuição do feito, hei por bem,
determinar a intimação da parte exequente, por seu advogado (via DJe), para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial: 1)
providenciando o recolhimento das custas processuais de ingresso, consoante o disposto no art. 290 do CPC e ainda consoante
o disposto na tabela IV do item II anexo à Lei nº 16.132/2016, com modificações introduzidas pela Lei n.º 16.131/2016, vez que
resta indeferido o pedido de justiça gratuita pelos motivos já lançados; e 2) ajustando as prestações alimentares cobradas ao
rito escolhido, observando-se, para tanto, a data de distribuição (09/04/2019), indicando, inclusive, quais meses estão sendo
cobrados nestes autos.
ADV: LUCIO MODESTO CHAVES LUCENA DE FARIAS (OAB 5004/CE) - Processo 0124226-71.2019.8.06.0001 - Divórcio
Consensual - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: P.C.F.B. e outro - Compulsando detidamente os autos observa-se somente pelo
valor da prestação alimentícia acordada que restou atribuída à causa valor em desacordo as disposições do art. 292, III, IV e VI
do CPC, não sendo portanto cumprida a determinação de fls. 11. Em face de tal circunstância, determino que seja renovada a
intimação da parte autora, por seu advogado (via DJe), para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a peça exordial no sentido
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

375

de ajustar o valor da causa, observando-se para tanto o valor da anualidade da prestação alimentar acordada, bem como o valor
do bem indicado para partilha. Procedida a devida correção do valor da causa deverá a parte autora, no mesmo prazo, proceder
ao recolhimento das custas processuais de ingresso complementares.
ADV: JOSE CARLOS FORTES ROCHA (OAB 10023/CE), ADV: JOSE ERNANE SANTOS (OAB 13623/CE), ADV: GABRIEL
BARROSO FORTES (OAB 27589/CE) - Processo 0151818-03.2013.8.06.0001 - Execução de Alimentos - Valor da Execução /
Cálculo / Atualização - EXEQUENTE: M.C.O. - EXECUTADO: E.L.O. - D.H. Intime-se a parte exequente, por seus advogados
(via DJe), para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da certidão lançada às fls. 247.
ADV: DENISE MORAIS PINHEIRO (OAB 33999/CE) - Processo 0153866-56.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: S.L.R. e outro - D.H. Intime-se a parte, por sua advogada (via DJe), para, no prazo de
15 (quinze) dias, acostar aos autos petição na qual conste a identificação do índice de atualização dos alimentos destinados à
menor devidamente assinada pelo promovido, como comprovação de seu consentimento acerca do índice escolhido; ou para,
no mesmo prazo, informar o endereço atualizado do promovido.
ADV: WILBER AUGUSTO SILVEIRA DE SOUZA (OAB 26279/CE), ADV: MARIA CARMEN DE HOLANDA CAVALCANTE
(OAB 16136/CE), ADV: MARIA CECILIA PINHEIRO NOGUEIRA (OAB 32522/CE), ADV: MARIA ELIANE CARNEIRO LEAO
MATTOS (OAB 5305/CE), ADV: LINCOLN MATTOS MAGALHAES (OAB 15053/CE) - Processo 0159553-82.2016.8.06.0001 Execução de Alimentos - DIREITO CIVIL - EXEQUENTE: M.L.M. e outro - EXECUTADO: R.M.N. - D.H. Considerando a proposta
de acordo às fls. 148/149, intime-se a parte executada por meio de seus patronos e via DJ-e para se manifestar acerca da
mesma e da petição das fls. 143/149.
ADV: ANDRE LUIZ IGNÁCIO DE ALMEIDA (OAB 14943/GO), ADV: ANDRESSA MARTINS FERNANDES (OAB 39175/CE),
ADV: TULIO VILA NOVA TORRES MARTINS (OAB 18354/CE), ADV: TEREZA CHRISTINNI VASCONCELOS DE OLIVEIRA (OAB
21753/CE), ADV: MARCELO MAGALHAES FERNANDES (OAB 10108/CE) - Processo 0190002-28.2013.8.06.0001 (apensado
ao processo 0426829-59.2010.8.06.0001) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - ALIMENTANDO: A.L.I.A.F. e outro REQUERIDO: A.L.I.A. - Desta feita, na forma dos artigos 922 do CPC declaro suspensa a presente execução/cumprimento de
sentença até o cumprimento do acordo formulado às fls. 309/314. Intimem-se as partes, por seus advogados (via DJe) acerca da
presente decisão. Ademais, proceda o Gabinete da 6ª Vara de Família a juntada de cópia do acordo entabulado às fls. 309/314
nos autos n.º 0190006-65.2013.8.06.0001.
ADV: BYANNA OLIVEIRA ANDRADE GOMES (OAB 26770/CE) - Processo 0431946-31.2010.8.06.0001 (apensado ao
processo 0385893-89.2010.8.06.0001) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: M.C.V. - Considerando
os requerimentos apresentados às fls. 539/540, intime-se, primeiramente, a parte autora, por seus advogados (via DJe), para,
no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição acima referida.

EXPEDIENTES DA 9ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ADEMAR DA SILVA LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARIA MOREIRA VIANA POMBO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0227/2019
ADV: ROBERTO BARROSO MOURA (OAB 7388/RN), ADV: DAVI BRUNO MONTENEGRO (OAB 32769/CE), ADV: RICARDO
BRANDL BARBOSA JUNIOR (OAB 31693/CE), ADV: CAROLINA MELO GUILHERME (OAB 27437/CE), ADV: ULISSES JOSE
DUARTE LIMA MONTEIRO (OAB 17942/CE), ADV: FUAD DAHER DE FREITAS MENDES (OAB 23427/CE), ADV: PAULO
ANDRE LIMA AGUIAR (OAB 10630/CE), ADV: RIOLANDO ARRAIS MAIA FILHO (OAB 10482/CE) - Processo 010622628.2016.8.06.0001 (apensado ao processo 0145741-07.2015.8.06.0001) - Procedimento Comum - Guarda - REQUERENTE:
J.M.A.J. - REQUERIDA: I.N.R. - Considerando que, há cerca de 21 dias, compareceu à sala de audiências desta 9ª Vara de
Família a Sra. Iáskara, irmã do autor José Moreira, a qual imputou, por diversas vezes, a este magistrado o retardo injustificado
no andamento do processo, o fazendo de forma rude e deliberadamente afrontosa, bem como ressaltando por inúmeras vezes
que não iria se calar e que levaria o caso à imprensa, sobretudo porque a demora na solução do litígio estava acabando com
sua família, repetindo tal fala até conseguir provocar uma reação mais enérgica deste magistrado no sentido de repelir as falsas
acusações e pedir que ela se retirasse do recinto, fato este presenciado pela Promotora de Justiça, Dr. Kamyla Brito Lessa, este
magistrado não se sente mais em condições para processar e julgar o presente feito nem os que lhe são conexos, daí porque
declaro-me suspeito em virtude desse novo acontecimento, devendo os autos serem encaminhados com urgência ao Juízo da
12ª Vara de Família, ante as anteriores declarações de suspeição por foro íntimo declinadas pelas juízas da 10ª e 11ª Varas
de Família desta comarca. Comunique-se, via ofício, esta decisão ao Conselho da Magistratura. Anote-se. Publique-se no DJe.
ADV: JOSE ROCHA SALES LOPES (OAB 2702/CE) - Processo 0107410-19.2016.8.06.0001 (apensado ao processo
0467125-26.2010.8.06.0001) - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: E.F.P. e outro - Antes de adotar como base
de cálculo dos alimentos o valor de um salário mínimo, determino que se oficie ao INSS para que informe os dados cadastrais
do executado constantes do CNIS, inclusive as respectivas remunerações, desde 2015, época do noticiado inadimplemento.
Ciência ao Curador Especial. Publique-se no DJe.
ADV: JOSELY LEITE LIMA (OAB 4425/CE) - Processo 0171379-71.2017.8.06.0001 - Averiguação de Paternidade Investigação de Paternidade - REQUERENTE: L.M.S. - REQUERIDO: L.M.S. - Provimento 01/2019-CGJ-CE, publicado no Diário
da Justiça de 10 de janeiro de 2019, Edição nº 2057, fls. 12/16. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o Laudo de
Exame de DNA apresentado pelo Laboratório Peritos Lab. Prazo: 10 (dez) dias. Ciência ao advogado do requerido, Defensoria
Pública e Ministério Público.
ADV: MICAELI MARIA CAMPOS MACIEL (OAB 39100/CE) - Processo 0174504-13.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Alimentos - REQUERIDO: E.J.G.S. - Não divisei nos autos atestado de óbito do pai da curatelanda, daí porque deve ser
acostado sua declaração de anuência, com firma reconhecida, bem como a da genitora, sob pena de ser necessária suas
citações, com o que a parte deverá declinar os respectivos endereços para efetivação do ato. Quanto à alegação de separação
de fato da curatelanda, imperioso que se acoste também declaração com firma reconhecida de três pessoas que afirmem
conhecer tal situação. Intime-se via DJe.

EXPEDIENTES DA 11ª VARA DE FAMÍLIA
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JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO LUZIA PONTE DE ALMEIDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DHIEGO NUNES RODRIGUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0171/2019
ADV: LUIZ IATAGAN CAVALCANTE ROCHA (OAB 25680/CE) - Processo 0107216-14.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso Dissolução - REQUERENTE: A.P.F. - Diante do exposto e com apoio nas disposições acima enumeradas, hei por bem extinguir
o presente processo, o que o faço por SENTENÇA, sem resolução do mérito, estribada no Art. 485, inciso III do Código de
Processo Civil, determinando o imediato arquivamento, após em julgado o trânsito desta decisão.
ADV: FRANCISCO FREIRES BARROS (OAB 4124/CE), ADV: SILVIO ULYSSES SOUSA LIMA (OAB 22501/CE), ADV:
GLEIDSON GOMES SILVA (OAB 26706/CE) - Processo 0124458-25.2015.8.06.0001 - Execução de Alimentos - Alimentos EXEQUENTE: Francisca Rosiane Maia dos Santos - M.E.S.S. - C.E.S.S. - Vistos em despacho. Intime-se a parte exequente
para, no prazo de 10(dias), juntar aos autos digitais a planilha atualizado do débito. Empós retornem os autos ao arquivo
provisório. Exp.Nec.
ADV: YASMINA BRAIDE DOS SANTOS (OAB 12400/CE) - Processo 0133319-39.2011.8.06.0001 - Execução de Alimentos
- Alimentos - EXEQUENTE: A.M.S.A. - É o caso dos presentes autos. Diante do exposto e com apoio nas disposições acima
enumeradas, hei por bem extinguir o presente processo, o que o faço por SENTENÇA, sem resolução do mérito, estribada
no Art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, determinando o imediato arquivamento, após em julgado o trânsito desta
decisão. Sem custas. P.R.I e Arquivem-se.
ADV: JOSE MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR (OAB 6018/CE), ADV: FLAVIA MARIA DE PAULA MENESCAL (OAB 6143/
CE) - Processo 0157805-10.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual - Família - REQUERENTE: L.R.P. - T.P.P.P. - Vistos em
despacho. Defiro a assistência judiciária, por estarem preenchidos os requisitos da Lei nº 1.060/50. A petição inicial encontra-se
na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 e 320 do Código de Processo Civil Brasileiro. Ouça-se o
MP. Exp. Nec.
ADV: FLAVIA MARIA DE PAULA MENESCAL (OAB 6143/CE), ADV: JOSE MENESCAL DE ANDRADE JUNIOR (OAB 6018/
CE) - Processo 0157805-10.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual - Família - REQUERENTE: L.R.P. - T.P.P.P. - Considerando o
que mais dos autos consta, bem como o parecer ministerial de fls. 31/32, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, julgo
procedente o pedido das partes, e por conseguinte DECRETO e HOMOLOGO o divórcio do casal já qualificado, nos termos por
eles acordados às fls. 01/05, o que faço com fundamento no art. 226, § 6º da Lei maior do País, com a redação que lhe deu a
Emenda Constitucional nº 66/2010 e artigo 487, inciso III, item b do CPC.
ADV: ADRIANA ALMEIDA DAS VIRGENS (OAB 23743/CE), ADV: ALINE SOUSA LUCENA BEZERRA (OAB 36707/CE) Processo 0160918-69.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual - Dissolução - REQUERENTE: M.A.C.S. - Y.P.Z. - Considerando
o que mais dos autos consta, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, julgo procedente o pedido das partes, e por
conseguinte DECRETO e HOMOLOGO o divórcio do casal já qualificado, nos termos por eles acordados às fls. 01/03, o que
faço com fundamento no art. 226, § 6º da Lei maior do País, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 66/2010 e
artigo 487, inciso III, item b do CPC.
ADV: YASMINA BRAIDE DOS SANTOS (OAB 12400/CE) - Processo 0161628-89.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual
- Dissolução - REQUERENTE: J.R.C. e outro - Considerando o que mais dos autos consta, para que surta os seus jurídicos
e legais efeitos, julgo procedente o pedido das partes, e por conseguinte DECRETO e HOMOLOGO o divórcio do casal já
qualificado, nos termos por eles acordados às fls. 01/08, com termo de ratificação de acordo às fls. 09/11, o que faço com
fundamento no art. 226, § 6º da Lei maior do País, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 66/2010 e artigo 487,
inciso III, item b do CPC.
ADV: YASMINA BRAIDE DOS SANTOS (OAB 12400/CE) - Processo 0162487-08.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual Dissolução - REQUERENTE: F.W.B.A. e outro - Considerando o que mais dos autos consta, para que surta os seus jurídicos
e legais efeitos, julgo procedente o pedido das partes, e por conseguinte DECRETO e HOMOLOGO o divórcio do casal já
qualificado, nos termos por eles acordados às fls. 04/11, com termo de ratificação de acordo às fls. 01/03, o que faço com
fundamento no art. 226, § 6º da Lei maior do País, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 66/2010 e artigo 487,
inciso III, item b do CPC.
ADV: FRANCISCO JOSE DE CASTRO GOMES DIAS (OAB 32559/CE) - Processo 0165867-39.2019.8.06.0001 - Divórcio
Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: M.P.C. - Vistos em despacho. Faculto ao autor emendar a inicial, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321, parágrafo único), devendo ser intimado seu procurador, para acostar
aos presentes autos a procuração do patrono do requerente. Exp. Nec.
ADV: HENRIQUE BATISTA GOMES (OAB 27440/CE) - Processo 0167175-13.2019.8.06.0001 - Interdição - Família INTERTE: V.M.A.T. - Considerando-se os documentos acostados, defiro a antecipação parcial dos efeitos da tutela para nomear
VALERIA MARINHO DE ANDRADE TRAPASSO, Curador(a) provisório(a) de LUIZ CUNTO TRAPASSO, pelo prazo de cento e
oitenta dias, o que faço com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará provisório, devendo o(a)
autor(a) prestar compromisso na forma legal, bem como ser advertido(a) de que não poderá, sem prévia e expressa autorização
judicial, contrair empréstimos em nome do(a) curatelando(a), nem alienar bens a ele(a) pertencentes, devendo, ainda, depositar
em conta poupança oficial os saldos da sua renda que ultrapassem os gastos necessários à manutenção dele(a). Designo
o dia 11 de dezembro de 2019, às 14h., para inspeção judicial na residência do(a) curatelando(a) ou onde ele(a) possa ser
encontrado, para fins de entrevista. Cite-se o(a) curatelando(a) para, querendo, impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias
contados da entrevista (art. 752 do CPC).

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO LUZIA PONTE DE ALMEIDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DHIEGO NUNES RODRIGUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0172/2019
ADV: FLORISMUNDO XIMENES DE MESQUITA (OAB 37275/CE), ADV: HERMANO MONTEIRO VIEIRA (OAB 36512/CE) Processo 0105742-42.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: W.M.A. - Diante do
exposto e, Considerando o que mais dos autos consta, hei por bem decretar, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a prisão do executado
RAILDON ALVES DE ARRUDA, o que faço com fundamento no art. 5°, LXVII da Constituição Federal e art. 528, §3° do Código
de Processo Civil, restando condicionada a sua revogação ao pagamento das 03(três) prestações anteriores ao ajuizamento
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da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo. Considerando a necessidade de adequação à nova
sistemática do Banco Nacional de Prisão (BNMP 2.0), determino que sejam realizadas as devidas providências: Regularização
do Registro Judiciário Individual (RJI); Atualização do histórico das partes; Expedição do competente mandado de prisão, após
arquivem-se provisoriamente, ficando este juízo aguardando o seu cumprimento. Fica, de logo, determinado que, caso seja
movimentado por qualquer das partes, o feito deverá ser novamente incluído na estatística mensal. Intimações e expedientes
necessários.
ADV: MARCOS ANDRE FALCAO LIMA (OAB 37688/CE), ADV: JOSE FLAVIO LOPES DE MENESES FILHO (OAB 40518/CE)
- Processo 0128865-35.2019.8.06.0001 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: M.E.L.S. - Vistos em despacho.
Ouça-se o representante do Ministério Público. Exp. Nec.
ADV: MARCOS ANDRE FALCAO LIMA (OAB 37688/CE), ADV: JOSE FLAVIO LOPES DE MENESES FILHO (OAB 40518/
CE) - Processo 0128865-35.2019.8.06.0001 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: M.E.L.S. - Rh Intime-se a
parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se sobre a quitação do débito, com a advertência de que o seu
silêncio implicará em anuência tácita à quitação da divida. Exp. nec
ADV: MARCOS ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 39970/CE), ADV: JOSE RONALDO MAIA UCHOA (OAB
11286/CE), ADV: MONICA NOGUEIRA DE LIMA (OAB 14271/CE) - Processo 0134260-08.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso
- Dissolução - REQUERENTE: B.M.S.S. - REQUERIDO: L.M.M.S. - A fixação de alimentos provisionais, visa atender aos
princípios da prioridade absoluta e dignidade humana consagrado no art. 227 da Carta Magna, da proporcionalidade insculpido
no binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante previsto no art. 1.694 , § 1º, do Código Civil. No
mesmo sentido o entendimento dos Tribunais: [...]. Diante do exposto, considerando-se a necessidade da alimentanda e os
indícios que comprovam a capacidade contributiva do promovido, arbitro os alimentos provisionais em 20% (vinte por cento)
sobre a remuneração e demais vantagens percebidas pelo requerido, bem como 13º salário, férias, excluídos os descontos
legais obrigatórios, importância esta a ser descontada em folha de pagamento, a ser paga pelo promovido e depositada em
conta bancária de titularidade da autora no banco ITAÚ; agência 7767, conta 045532, até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo
ser oficiado o órgão empregador do promovido para desconto (Empresa NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA). Intimem-se partes
e procuradores para que compareçam à audiência a ser designada e realizada pelo CEJUSC (Centro Judiciário de Soluções
de Conflitos e Cidadania), neste Fórum Clóvis Beviláqua. As partes deverão ser advertidas de que a ausência injustificada à
audiência acima designada será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, que será sancionado com multa, consoante
o disposto no art. 334, § 8º, do CPC. Encaminhe-se o feito para o CEJUSC, a fim de que se agende a referida audiência de
conciliação. Expedientes necessários.
ADV: JOSE RONALDO MAIA UCHOA (OAB 11286/CE), ADV: MONICA NOGUEIRA DE LIMA (OAB 14271/CE), ADV:
MARCOS ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 39970/CE) - Processo 0134260-08.2019.8.06.0001 - Divórcio
Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: B.M.S.S. - REQUERIDO: L.M.M.S. - Mediação Data: 04/11/2019 Hora 15:20 Local:
Tolerância Situacão: Agendada no CEJUSC
ADV: MARCOS ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 39970/CE), ADV: MONICA NOGUEIRA DE LIMA (OAB
14271/CE), ADV: JOSE RONALDO MAIA UCHOA (OAB 11286/CE) - Processo 0134260-08.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso
- Dissolução - REQUERENTE: B.M.S.S. - REQUERIDO: L.M.M.S. - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos
autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Mediação na data de 04/11/2019 às 15:20h
na sala da Tolerância, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Conforme disposição expressa na
Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo sessão de Mediação para a data de 04/11/2019
às 15:20h na sala da Tolerância, no Centro Judiciário. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos
expedientes necessários.”
ADV: KILVIA ARRUDA CASTRO (OAB 32873/CE), ADV: WALESSA MIRANDA DE HOLANDA PEGADO (OAB 33008/
CE), ADV: TAYANA MARIA GOUVEIA E SILVA (OAB 33331/CE) - Processo 0141398-26.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso Dissolução - REQUERENTE: L.M.A.N. - R. h. Ao Gabinete para que proceda a alteração do nome da ação, uma vez que se trata
de Divórcio litigioso. Designo audiência de Conciliação, entre os cônjuges divorciandos, para o dia 05 de novembro de 2019,
às 10h40min, no Fórum local, a fim de dar oportunidade aos mesmos de transigirem conforme artigo 334 do CPC. Cite-se e
intime-se o(a) requerido(a), anotando no mandado que não havendo acordo entre as partes, o réu terá o prazo de 15(quinze)
dias, a partir da data da audiência designada para apresentar contestação, sob pena de ser decretada sua revelia, bem como
advertência de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade de
justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado (art. 277, §8º do CPC). Intime-se o(a) autor(a), através de seu procurador, via DJ, salvo
quando tratar-se de Defensoria Pública, cuja intimação deverá ser pessoal, para comparecimento à audiência, conforme art.
334, parágrafo 3º do CPC. Intime-se o douto representante do Ministério Público. Exp. Nec.
ADV: WALESSA MIRANDA DE HOLANDA PEGADO (OAB 33008/CE), ADV: TAYANA MARIA GOUVEIA E SILVA (OAB 33331/
CE), ADV: KILVIA ARRUDA CASTRO (OAB 32873/CE) - Processo 0141398-26.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução REQUERENTE: L.M.A.N. - Conciliação Data: 05/11/2019 Hora 10:40 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: SONIA MARIA FERREIRA CHAGAS (OAB 6506/CE) - Processo 0147297-05.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual Casamento - REQUERENTE: R.P.O. - Diante do exposto e, Considerando o que mais dos autos consta, bem como o parecer
ministerial, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, julgo procedente o pedido das partes, e por conseguinte DECRETO
e HOMOLOGO o divórcio do casal já qualificado, nos termos por eles acordados às fls. 02/23, o que faço com fundamento no
art. 226, § 6º da Lei maior do País, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 66/2010 e artigo 487, inciso III, item b
do CPC. A mulher permanecerá com o nome de casada, ou seja, Anna Nathalia Abreu de Oliveira. Sem custas, porque defiro aos
autores os benefícios da assistência judiciária, por estarem preenchidos os requisitos da Lei nº 1.060/50. Expeça-se ao cartório
competente o necessário mandado de averbação de divórcio. P.R.I.C. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique a
Secretaria o trânsito em julgado, arquivando-se em seguida os presentes autos, com as devidas baixas.
ADV: KAYRYS MOTTA NASCIMENTO (OAB 27855/CE) - Processo 0167098-04.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: L.S.S. - 02 - Cite-se o(a) promovido(a) por via postal, com aviso de recebimento
MP e intime-se o(a) autor(a) a fim de comparecerem a audiência de conciliação e julgamento, designada para o dia 05 de
novembro de 2019, às 10h20min, no Fórum local, nesta cidade, acompanhados de seus advogados, importando a ausência
deste(a) em arquivamento do processo, e daquele(a) em confissão e revelia; 03- Na audiência, não havendo acordo, poderá
o(a) promovido(a) contestar até a audiência designada ou antes, desde que o faça por intermédio de advogado, passandose em seguida a ouvida de testemunhas e prolação da sentença; 04 - Ciente o Ministério Público. Intimações e expedientes
necessários de acordo com a legislação específica.
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ADV: KAYRYS MOTTA NASCIMENTO (OAB 27855/CE) - Processo 0167098-04.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: L.S.S. - Conciliação Data: 05/11/2019 Hora 10:24 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: KAYRYS MOTTA NASCIMENTO (OAB 27855/CE) - Processo 0167098-04.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: L.S.S. - Rh. Renove-se, com urgência, o expediente de citação e intimação do
promovido, considerando-se a petição de fls. 19. Exp. nec
ADV: ROSIANA PENA DE SOUSA (OAB 32662/CE) - Processo 0168278-55.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: P.B.P. - R. h. Defiro a assistência judiciária, por estarem preenchidos os requisitos da Lei nº
1.060/50. A petição inicial encontra-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 e 320 do Código de
Processo Civil Brasileiro. 01 - Em observância ao binômio norteador do Direito Alimentar brasileiro (necessidade-possibilidade),
considerando-se que o requerido é qualificado como “desenvolvedor de software”, arbitro os alimentos provisórios em 20%
(vinte por cento) sobre a remuneração e demais vantagens percebidas pelo requerido, bem como 13 º salário, férias, excluídos
os descontos legais obrigatórios, importância esta a ser descontada em folha de pagamento e depositada em conta bancária
de titularidade da representante legal da parte autora até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser informado este juízo do
endereço da empresa onde o réu exerce suas funções laborais, bem como dos dados bancários necessários ao depósito, nos
termos do Artigo 5o e seguintes da Lei no 5.478/68. 02 - Cite-se o(a) promovido(a) por via postal, com aviso de recebimento
MP e intime-se o(a) autor(a) a fim de comparecerem a audiência de conciliação e julgamento, designada para o dia 05 de
novembro de 2019, às 10h40min, no Fórum local, nesta cidade, acompanhados de seus advogados, importando a ausência
deste(a) em arquivamento do processo, e daquele(a) em confissão e revelia; 03- Na audiência, não havendo acordo, poderá
o(a) promovido(a) contestar até a audiência designada ou antes, desde que o faça por intermédio de advogado, passandose em seguida a ouvida de testemunhas e prolação da sentença; 04 - Ciente o Ministério Público. 05- Oficie-se à entidade
empregadora para informação e desconto;
ADV: ISABELLA RABELO ARAÚJO E SILVA (OAB 33130/CE) - Processo 0168462-11.2019.8.06.0001 - Interdição - Curatela
- INTERTE: E.M.A.S. - Expeça-se o alvará provisório, devendo o(a) autor(a) prestar compromisso na forma legal, bem como ser
advertido(a) de que não poderá, sem prévia e expressa autorização judicial, contrair empréstimos em nome do(a) curatelando(a),
nem alienar bens a ele(a) pertencentes, devendo, ainda, depositar em conta poupança oficial os saldos da sua renda que
ultrapassem os gastos necessários à manutenção dele(a). Faculto à parte autora emendar a inicial, devendo comprovar o
estado de divorciado do interditando, vez que a cópia da certidão de casamento de fls. 16, não consta a averbação do divórcio,
ou a anuência de sua cônjuge, documento essencial à propositura da ação e para adequá-la às determinações do art. 320 do
CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser intimado seu(ua) procurador(a). Designo o dia 18 de dezembro de 2019, às
14h., para inspeção judicial na residência do(a) curatelando(a) ou onde ele(a) possa ser encontrado, para fins de entrevista.
Cite-se o(a) curatelando(a) para, querendo, impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrevista (art. 752 do
CPC). Ciente o Ministério Público. Exp. Nec.

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO LUZIA PONTE DE ALMEIDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DHIEGO NUNES RODRIGUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0173/2019
ADV: ELISA IVNA PINHEIRO COSTA (OAB 38623/CE), ADV: JULIANA DE OLIVEIRA DUTRA (OAB 33371/CE) - Processo
0108620-03.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: E.F.S. - Rh. Intimem-se as
partes e procuradores, para especificarem as provas que pretendem produzir, devendo, se for o caso, arrolar testemunhas no
prazo de dez dias, sob pena de encerramento da prova testemunhal. Exp. nec
ADV: ANTONIO EVERARDO ALEXANDRE DE ABREU (OAB 21036/CE) - Processo 0124500-69.2018.8.06.0001 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: L.P.S. - Rh Cite-se a promovida , por oficial de justiça e por via
postal, com aviso de recebimento MP e intime-se o(a) autor(a) a fim de comparecerem a audiência de conciliação e julgamento,
designada para o dia 05 de novembro de 2019, às 09h20min, no Fórum local , nesta cidade, acompanhados de seus advogados,
devendo ser advertidos de que a ausência do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo, e ausência do(a) promovido(a)
importará em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato (art. 7º da lei 5.478/68); Na audiência, não havendo acordo,
poderá o(a) promovido(a) contestar até a audiência designada ou antes, desde que o faça por intermédio de advogado particular
ou Defensor(a) Público(a). Havendo necessidade de instrução, a audiência para o depoimento pessoal das partes e oitiva das
testemunhas, será marcada para o primeiro dia desimpedido, independentemente de novas intimações, em conformidade com o
artigo 10º da lei supracitada. 04 - Ciente o Ministério Público.
ADV: ANTONIO EVERARDO ALEXANDRE DE ABREU (OAB 21036/CE) - Processo 0124500-69.2018.8.06.0001 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: L.P.S. - Conciliação Data: 05/11/2019 Hora 09:24 Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente
ADV: PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS (OAB 9815/CE) - Processo 0148597-85.2008.8.06.0001 - Alimentos Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REPR. LEGAL: M.M.R.Q. - Vistos em despacho. Determino a intimação pessoal da parte
autora, através de oficial de justiça, bem como de procurador, via DJ-e, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse
no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo. Exp. Nec.
ADV: HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA (OAB 17139/CE) - Processo 0161170-72.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - AUTOR: A.M.S. - R. h. Defiro a assistência judiciária, por estarem preenchidos os requisitos
da Lei nº 1.060/50. 01) A petição inicial encontra-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 e 320
do Código de Processo Civil Brasileiro. 02) Tratando-se de ação Revisional de Alimentos a modificação do quantum há de se
justificar quando presentes as duas variáveis de forma simultânea e conjugada, ou seja, modificação das necessidades do
alimentando em contraposição à modificação da capacidade econômica do devedor da obrigação. Segundo o autor Cristiano
Chaves de Farias, na obra Curso de Direito Civil, 8ª edição- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.789: “A concessão de
liminar nas ações Revisionais deve ser precedida de extremado cuidado pelo juiz. Não havendo prova suficiente, impõe-se
primeiramente a ouvida do credor, evitando a prolação de uma decisão que poderá comprometer a sua sobrevivência”. Portanto,
em homenagem ao princípio do contraditório consagrado no Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, deixo para apreciar o
pedido de tutela antecipada requerido pela parte autora após o implemento da relação jurídico processual, 02 - Cite-se o(a)
promovido(a) por via postal, com aviso de recebimento MP e intime-se o(a) autor(a) a fim de comparecerem a audiência de
conciliação e julgamento, designada para o dia 05 de novembro de 2019, às 10h, no Fórum local , nesta cidade, acompanhados
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de seus advogados, devendo ser advertidos de que a ausência do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo, e
ausência do(a) promovido(a) importará em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato (art. 7º da lei 5.478/68); 03Na audiência, não havendo acordo, poderá o(a) promovido(a) contestar até a audiência designada ou antes, desde que o
faça por intermédio de advogado particular ou Defensor(a) Público(a). Havendo necessidade de instrução, a audiência para o
depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas, será marcada para o primeiro dia desimpedido, independentemente
de novas intimações, em conformidade com o artigo 10º da lei supracitada. 04 - Ciente o Ministério Público.
ADV: HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA (OAB 17139/CE) - Processo 0161170-72.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - AUTOR: A.M.S. - Conciliação Data: 05/11/2019 Hora 10:04 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: YASMINA BRAIDE DOS SANTOS (OAB 12400/CE) - Processo 0164354-70.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: M.S.S. - REQUERIDO: P.S.S.S. - ALIMENTANDO: L.C.S.S. - Diante do exposto,
Considerando o que mais dos autos consta, para que venha a surtir os seus jurídicos e legais efeitos, decreto extinto o processo,
abstendo-me de apreciá-lo meritoriamente, o que faço com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Ritos Civil. Sem custas. P.
R. I. C.Exaustos os prazos, arquivem-se os presentes autos com a devida baixa.
ADV: CARLOS ALBERTO PESTANA DA LUZ (OAB 38036/CE) - Processo 0166908-41.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso
- Dissolução - REQUERENTE: V.O.S. - R. h. Defiro a assistência judiciária, por estarem preenchidos os requisitos da Lei nº
1.060/50. A petição inicial encontra-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 e 320 do Código
de Processo Civil Brasileiro. Designo audiência de Conciliação, entre os cônjuges divorciandos, para o dia 06 de novembro de
2019, às 09h, no Fórum local, a fim de dar oportunidade aos mesmos de transigirem conforme artigo 334 do CPC. Cite-se e
intime-se o(a) requerido(a), anotando no mandado que não havendo acordo entre as partes, o réu terá o prazo de 15(quinze)
dias, a partir da data da audiência designada para apresentar contestação, sob pena de ser decretada sua revelia, bem como
advertência de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade de
justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida
em favor da União ou do Estado (art. 277, §8º do CPC. Intime-se o(a) autor(a), através de seu procurador, via DJ, salvo
quando tratar-se de Defensoria Pública, cuja intimação deverá ser pessoal, para comparecimento à audiência, conforme art.
334, parágrafo 3º do CPC.
ADV: CARLOS ALBERTO PESTANA DA LUZ (OAB 38036/CE) - Processo 0166908-41.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso
- Dissolução - REQUERENTE: V.O.S. - Conciliação Data: 06/11/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: WILSON MARQUES DE MATOS (OAB 14837/CE) - Processo 0166978-29.2017.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: T.G.M. - Vistos em despacho. Em análise detida dos autos, observa-se que as
testemunhas presentes no rol apresentado pela parte autora não consta a qualificação completa, conforme dispõe o art. 450 do
CPC. A fim de evitar eventuais nulidades, determino a intimação da parte autora, através de seu procurador, para, no prazo de
05 (cinco) dias, acostar aos autos do presente feito necessário rol de testemunhas com a completa qualificação das mesmas.
Exp. Nec.
ADV: FRANCISCO ALEXANDRE MACEDO ARRAIS (OAB 13149/CE), ADV: WILSON MARQUES DE MATOS (OAB 14837/
CE), ADV: ALINE ROCHA SÁ (OAB 19650/CE) - Processo 0166978-29.2017.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Alimentos - REQUERENTE: T.G.M. - R.h. Considerando-se a petição e documentos de fls. 272/273, defiro o pedido de
adiamento da audiência. Ao Gabinete para certificar a tempestividade da juntada do rol de testemunhas de ambas as partes,
após, venham-me conclusos para designação de data de audiência, se for o caso. Exp. nec
ADV: JOHN ROOSEVELT ROGÉRIO DE ALENCAR (OAB 29854/CE), ADV: RIBAMAR BRITO BEZERRA (OAB 35360/CE)
- Processo 0167329-31.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: F.C.M.B. - R. h. Defiro a assistência
judiciária, por estarem preenchidos os requisitos da Lei nº 1.060/50. A petição inicial encontra-se na sua devida forma, atendendo
aos requisitos previstos no art. 319 e 320 do Código de Processo Civil Brasileiro. Designo audiência de Conciliação, entre os
cônjuges divorciandos, para o dia 06 de novembro de 2019, às 10h40min, no Fórum local, a fim de dar oportunidade aos
mesmos de transigirem conforme artigo 334 do CPC. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a), anotando no mandado que não
havendo acordo entre as partes, o réu terá o prazo de 15(quinze) dias, a partir da data da audiência designada para apresentar
contestação, sob pena de ser decretada sua revelia, bem como advertência de que o não comparecimento injustificado à
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade de justiça e será sancionado com multa de até dois por cento
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 277, §8º do CPC.
Intime-se o(a) autor(a), através de seu procurador, via DJ, salvo quando tratar-se de Defensoria Pública, cuja intimação deverá
ser pessoal, para comparecimento à audiência, conforme art. 334, parágrafo 3º do CPC. Intime-se o douto representante do
Ministério Público.
ADV: RIBAMAR BRITO BEZERRA (OAB 35360/CE), ADV: JOHN ROOSEVELT ROGÉRIO DE ALENCAR (OAB 29854/
CE) - Processo 0167329-31.2019.8.06.0001 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: F.C.M.B. - Conciliação Data:
06/11/2019 Hora 10:40 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: PALLOMA GONÇALVES BARROSO TEIXEIRA BORGES (OAB 38084/CE) - Processo 0168446-57.2019.8.06.0001
- Guarda - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: P.H.S.S. - Conciliação Data: 23/10/2019 Hora 09:40 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente
ADV: PALLOMA GONÇALVES BARROSO TEIXEIRA BORGES (OAB 38084/CE) - Processo 0168446-57.2019.8.06.0001 Guarda - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: P.H.S.S. - R. h. Defiro a assistência judiciária, por estarem preenchidos os requisitos
da Lei nº 1.060/50. A petição inicial encontra-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 e 320 do
Código de Processo Civil Brasileiro. A autora informa às fls. 02 que , após a dissolução da união, o infante ficou sob os seus
cuidados exclusivos. Designo audiência de Conciliação para o dia 23 de outubro de 2019, às 09h40min, no Fórum local, a
fim de dar oportunidade às partes transigirem conforme artigo 334 do CPC. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a), anotando
no mandado que não havendo acordo entre as partes, o(a) mesmo(a) terá o prazo de 15(quinze) dias, a partir da data da
audiência designada para apresentar contestação, sob pena de ser decretada sua revelia, bem como advertência de que o não
comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade de justiça e será sancionado
com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do
Estado (art. 334, §8º do CPC). Intime-se o(a) autor(a), através de seu procurador, via DJ, salvo quando tratar-se de Defensoria
Pública, cuja intimação deverá ser pessoal, para comparecimento à audiência, conforme art. 334, parágrafo 3º do CPC. Ouça-se
o douto representante do Ministério Público em relação ao pedido de antecipação de tutela, bem como intime-o da audiência
designada.
ADV: MATHEUS ANDERSON BEZERRA XIMENES (OAB 26624/CE), ADV: LEON DENNYS LOURENÇO OLIVEIRA (OAB
41362/CE) - Processo 0168608-52.2019.8.06.0001 - Interdição - Curatela - INTERTE: F.A.B.S. - Expeça-se o alvará provisório,
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devendo o(a) autor(a) prestar compromisso na forma legal, bem como ser advertido(a) de que não poderá, sem prévia e expressa
autorização judicial, contrair empréstimos em nome do(a) curatelando(a), nem alienar bens a ele(a) pertencentes, devendo,
ainda, depositar em conta poupança oficial os saldos da sua renda que ultrapassem os gastos necessários à manutenção
dele(a). Designo o dia 11 de dezembro de 2019, às 14h., para inspeção judicial na residência do(a) curatelando(a) ou onde
ele(a) possa ser encontrado, para fins de entrevista. Cite-se o(a) curatelando(a) para, querendo, impugnar o pedido no prazo de
15 (quinze) dias contados da entrevista (art. 752 do CPC). Ciente o Ministério Público.
ADV: GEISA PEREIRA FARIAS RIBEIRO (OAB 33782/CE) - Processo 0168840-64.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual Dissolução - REQUERENTE: M.L.B.F. - J.M.F. - Vistos em despacho. Gratuidade deferida até prova em contrário. Intimem-se os
autores, através de sua advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, cabendo-lhes retificar o valor da causa,
conforme disposição do artigo 292, III e VI do CPC, juntar petição devidamente assinada e rubricada em todas as páginas,
demonstrando a anuência do casal a todos os termos do divórcio e informar como será exercida a convivência do genitor com o
filho, conforme previsão do artigo 731 do CPC, tudo sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, § único, do CPC. Exp.
Nec.
ADV: ALFREDO LEOPOLDO FURTADO PEARCE FILHO (OAB 19596/CE), ADV: DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE
(OAB 36566/CE) - Processo 0170201-19.2019.8.06.0001 - Curatela - Curatela - REQUERENTE: Maria Luíza Viana de Assis
- Raimundo Praxedes de Assis - Designo o dia 22 de janeiro de 2020, às 14h., para inspeção judicial na residência do(a)
curatelando(a) ou onde ele(a) possa ser encontrado, para fins de entrevista. Cite-se o(a) curatelando(a) para, querendo,
impugnar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias contados da entrevista (art. 752 do CPC). Ciente o Ministério Público. Exp. Nec.
ADV: LUCIANO AZIN ROCHA (OAB 34122/CE) - Processo 0170261-89.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: D.M.S. - R. h. Defiro a assistência judiciária, por estarem preenchidos os requisitos da
Lei nº 1.060/50. A petição inicial encontra-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 e 320 do
Código de Processo Civil Brasileiro. 01 - Em observância ao binômio norteador do Direito Alimentar brasileiro (necessidadepossibilidade), considerando-se que a autora alegou encontrar-se com 75 anos, portadora de câncer de mama, hipertensão,
pré-diabetes, taxas de colesterol altas, problemas nas articulações e dificuldade de locomoção; que casou-se com o promovido
em 1962 e separou-se de fato deste em 2006 e que não houve divórcio nem fixação de alimentos, sendo apenas dependente
deste do plano de saúde CASSI que foi cancelado, bem como o promovido ter renda mensal de aposentadoria do Banco do
Brasil que se aproxima dos R$: 7.000,00 (sete mil reais), arbitro os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) sobre a os
proventos de aposentadoria do promovido, inclusive 13º salário, excluídos os descontos legais obrigatórios, importância esta
a ser descontada em folha de pagamento e depositada em conta bancária de titularidade da parte autora até o dia 10 (dez) de
cada mês, junto ao Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agencia, 1977, operação 13, conta, 25431-0, POUPANÇA. 02 - Citese o(a) promovido(a) por via postal, com aviso de recebimento MP e intime-se o(a) autor(a) a fim de comparecerem a audiência
de conciliação e julgamento, designada para o dia 07 de novembro de 2019, às 10h40min, no Fórum local, nesta cidade,
acompanhados de seus advogados, importando a ausência deste(a) em arquivamento do processo, e daquele(a) em confissão
e revelia; 03- Na audiência, não havendo acordo, poderá o(a) promovido(a) contestar até a audiência designada ou antes,
desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida a ouvida de testemunhas e prolação da sentença; 04 Ciente o Ministério Público. 05- Oficie-se à entidade empregadora para informação e desconto; Em observância ao princípio do
contraditório, deixo para apreciar o pedido de reintegração da autora ao Pano de saúde CASSI, após o implemento da relação
jurídico processual. Intimações e expedientes necessários de acordo com a legislação específica
ADV: ALESON ROCHA DO NASCIMENTO (OAB 30925/CE) - Processo 0174961-79.2017.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: A.M.F. - R.h. Designo o dia 22 de outubro de 2019, às 09 horas, no fórum local
para a realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes e testemunhas, devendo as mesmas serem
intimadas. Intimem-se partes por oficial de justiça , procuradores/ Defensora Pública , testemunhas arroladas e MP. Exp. Nec.
ADV: PAULO HENRIQUE LIMA PINHEIRO (OAB 29207/CE) - Processo 0184168-68.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: J.O.L. - Rh Designo o dia 22 de outubro de 2019, às 10 horas, no fórum local
para a realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes, e testemunhas DEVENDO O PROCURADOR
DO AUTOR SER ADVERTIDO PARA PROVIDENCIAR A JUNTADA DO ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO DE DEZ DIAS,
SOB PENA DE ENCERRAMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL BEM COMO TRAZER AS RESPECTIVAS TESTEMUNHAS
INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO, CONFORME ARTIGO 455, caput e 455, parágrafo §1º do CPC. Intimem-se partes (por oficial
de justiça), procuradores, testemunhas arroladas e MP Exp. Nec
ADV: PAULO HENRIQUE LIMA PINHEIRO (OAB 29207/CE) - Processo 0184168-68.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: J.O.L. - Instrução Data: 22/10/2019 Hora 10:00 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente
ADV: PAULO RODRIGUES ALVES (OAB 14452/CE), ADV: MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA (OAB 15489/CE), ADV:
DANIELA FELIX DE SOUSA (OAB 31927/CE) - Processo 0187533-04.2016.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Oferta - REQUERENTE: F.G.S.P. - Vistos em despacho. Ouça-se o representante do Ministério Público. Exp. Nec.
ADV: PAULO RODRIGUES ALVES (OAB 14452/CE), ADV: MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA (OAB 15489/CE), ADV:
DANIELA FELIX DE SOUSA (OAB 31927/CE) - Processo 0187533-04.2016.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Oferta - REQUERENTE: F.G.S.P. - R. h. Designo audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2019, às 10h40min, no
Forum local. Intimem-se as partes e procuradores com a advertência de que o não comparecimento injustificado à audiência de
conciliação é considerado ato atentatório à dignidade de justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, §8º do CPC). Ciente o douto
representante do Ministério Público. Exp. Nec.
ADV: PAULO RODRIGUES ALVES (OAB 14452/CE) - Processo 0187533-04.2016.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Oferta - REQUERENTE: F.G.S.P. - Conciliação Data: 05/11/2019 Hora 10:42 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente

EXPEDIENTES DA 12ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA AMANDA SARAIVA BEZERRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0165/2019
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ADV: AFONSO PAULO ALBUQUERQUE DE MENDONCA (OAB 12249/CE) - Processo 0111351-74.2016.8.06.0001 Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: M.R.O.S. - Intime-se a exequente, através de
seu(s) advogado(s), para se manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a petição e documentos de fls. 77/96, devendo informar se a
dívida foi quitada, em caso negativo, deverá atualizar o débito. Exp. Nec.
ADV: KAUHANA HELLEN DE SOUSA MOREIRA (OAB 31220/CE) - Processo 0120191-68.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: P.R.M. e outros - Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, querendo,
se manifestar sobre a contestação e documentos de fls. 63/104.
ADV: MONICA FILADELFO DE ANDRADE (OAB 30910/CE) - Processo 0129716-11.2018.8.06.0001 (apensado ao processo
0137672-78.2018.8.06.0001) - Execução de Alimentos - Fixação - EXEQUENTE: V.C.S.F. - É ônus do advogado-renunciante
provar que cientificou o mandante e não do juízo. Assim, intime-se a advogada para comprovar que cientificou sua renuncia à
parte, a fim de que possa nomear substituto (art. 112 do CPC). Exp. Nec. Fortaleza (CE), 26 de agosto de 2019. Jane Ruth Maia
de Queiroga Juíza de Direito
ADV: JOAO VICENTE LEITÃO (OAB 21155/CE), ADV: MARCOS MARTINS ALBUQUERQUE (OAB 20448/CE), ADV:
POLIANA VANUCIA DE PAULA ALBUQUERQUE (OAB 18974/CE), ADV: NAYARA BATISTA PORFÍRIO SAMPAIO (OAB 35744/
CE) - Processo 0137327-15.2018.8.06.0001 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE:
F.E.M. - REQUERIDO: J.M.B.P. - Diante das reiteradas afirmações do requerido que o seu irmão Walfrido Matias de Brito Pinheiro
seria o verdadeiro pai da Sra. Francisca Elizabete Matias, bem como, que na petição de fls. 67/71, a autora afirma desconhecer
o endereço do irmão do promovido. Determino a intimação do promovido mediante seu advogado para que no prazo de 10 (dez)
dias úteis, comunique e qualifique o Sr. Walfrido Matias de Brito Pinheiro devendo indicar o endereço atualizado deste a fim de
promover a sua citação. Empós, a manifestação do requerido ou decorrido o prazo, que certifique-se nos autos e retorne os
mesmos conclusos. Intimações e Expedientes Necessários.
ADV: MARILIA MATOS ARAUJO PEIXOTO DO AMARAL (OAB 25065/CE) - Processo 0144556-89.2019.8.06.0001 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: L.P.A.J. - Conciliação Data: 04/11/2019 Hora 16:10 Local:
Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: MARILIA MATOS ARAUJO PEIXOTO DO AMARAL (OAB 25065/CE) - Processo 0144556-89.2019.8.06.0001 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: L.P.A.J. - Apense-se o processo aos autos de nº 003793787.2009.8.06.0001. Defiro a gratuidade. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, na qual o autor alega que a filha
beneficiária da pensão já ultrapassou a maioridade há muito tempo, encontrando-se atualmente com 25 anos, é formada em
Nutrição, está inserida no mercado de trabalho e vive em união estável e, em contrapartida, os rendimentos dele reduziram com
a aposentadoria, além de possuir esposa e outros 2 (dois) filhos menores. Não houve pedido de tutela de urgência. Designo o
dia 04 de novembro de 2019, às 16h10min, Pauta II, para audiência de conciliação, ficando as partes advertidas de que o não
comparecimento à audiência será 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 (art. 334, § 8º, CPC). Cite-se e
intime-se a promovida, por mandado, nos moldes prescritos no art. 695 do CPC, fazendo constar que o prazo para contestação
começará a contar da audiência. Intime-se o autor através de seu advogado. Expedientes Necessários
ADV: JOAO PAULO SILVA DE MELO (OAB 22341/CE), ADV: ALINE ALICE ABREU DE OLIVEIRA (OAB 38929/CE) - Processo
0162521-17.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Guarda - REQUERENTE: J.F.A. - REQUERIDA: K.R.A. - Considerando
que já houve a apresentação de contestação, intimem-se as parte para, no prazo de 10 dias, informarem se o acordo firmado na
audiência de fl. 98 está sendo cumprido e se desejam a sua homologação de forma definitiva, ficando expresso que seu silêncio
será considerado como concordância. Exp. Nec. Fortaleza (CE), 26 de agosto de 2019. Jane Ruth Maia de Queiroga Juíza de
Direito
ADV: RAFAEL PAULINO PINTO NETO (OAB 37452/CE) - Processo 0166776-81.2019.8.06.0001 - Averiguação de
Paternidade - Família - REQUERENTE: A.S.B. - Conciliação Data: 04/11/2019 Hora 14:25 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: RAFAEL PAULINO PINTO NETO (OAB 37452/CE) - Processo 0166776-81.2019.8.06.0001 - Averiguação de
Paternidade - Família - REQUERENTE: A.S.B. - Designo o dia04 de novembro de 2019 às 14hs25min (PAUTA I)para audiência
de conciliação, ficando as partes advertidas de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à
dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da
causa, revertida em favor do Estado (art. 334, § 8º, CPC). Cite-se e intime-se o promovido, nos moldes prescritos no art. 695
do CPC, fazendo constar no mandado que o prazo para contestação começará a contar da audiência. Intime-se a parte autora.
Expedientes Necessários.
ADV: JOSUE DE SOUSA LIMA (OAB 4866/CE) - Processo 0593993-98.2000.8.06.0001 - Interdição - REQUERENTE: Floriza
Dourado - REQUERIDO: Glaucio Dourado Fernandes Arraes - TERCEIRO: F.D.C.A. - Sobre o desarquivamento do processo,
intime-se o autor, através de seu advogado, pelo prazo de cinco (05) dias.

EXPEDIENTES DA 13ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO AURO LEMOS PEIXOTO SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH ENAILLY ARAÚJO BARROS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0178/2019
ADV: JOSE VALDIR DE CASTRO MOURA NETO (OAB 31481/CE) - Processo 0132400-06.2018.8.06.0001 - Divórcio
Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: R.N.A.S. - Instrução Data: 21/11/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: JOSE VALDIR DE CASTRO MOURA NETO (OAB 31481/CE) - Processo 0132400-06.2018.8.06.0001 - Divórcio Litigioso
- Dissolução - REQUERENTE: R.N.A.S. - Designo, desde logo, o dia 21 de novembro de 2019, às 09:00 h, para audiência
de instrução e julgamento, determinando a intimação das partes, por mandado, bem como publicação via DJ-e. Determino o
depoimento pessoal das partes, devendo estas ser advertidas que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados,
caso não compareçam ou, comparecendo, se recusem a depor (art. 385, §1º, do CPC). Se reputarem as partes interesse na
produção de prova testemunhal, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem os respectivos róis
de testemunhas, na forma do art. 357, §4º, devendo conter a inteira qualificação, como nome, profissão, estado civil, idade, o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência,
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com CEPs, e do local de trabalho, caso exista. Da intimação das partes, consigne-se que caberá a elas informarem ou intimarem
as testemunhas por elas arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art.
455, CPC). As testemunhas que eventualmente tenham domicílio diverso desta Comarca, serão ouvidas por carta precatória.
A ausência de apresentação do rol de testemunha antes da audiência, bem como o não comparecimento delas ao ato, por
omissão da parte, resultará na presunção de que a mesma renunciou à produção da prova. Intimem-se as partes, na forma do
art. 357, § 1º, do CPC. Intimem-se as partes, na forma do art. 357, § 1º, do CPC. Ciência ao Ministério Público e Defensoria
Pública (portal).
ADV: JOANA DARC HONORATO E SOUSA (OAB 31110/CE), ADV: VANESSA DE PAIVA CAVALCANTE (OAB 29884/CE)
- Processo 0137971-55.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: E.T.C. REQUERIDA: I.D.D. e outros - Instrução Data: 21/11/2019 Hora 10:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: JOANA DARC HONORATO E SOUSA (OAB 31110/CE), ADV: VANESSA DE PAIVA CAVALCANTE (OAB 29884/CE)
- Processo 0137971-55.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: E.T.C. REQUERIDA: I.D.D. e outros - Designo, desde logo, o dia 21 de novembro de 2019, às 10:00 h, para audiência de instrução
e julgamento, determinando a intimação das partes, por mandado, bem como publicação via DJ-e. Determino o depoimento
pessoal das partes, devendo estas ser advertidas que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não
compareçam ou, comparecendo, se recusem a depor (art. 385, §1º, do CPC). Se reputarem as partes interesse na produção de
prova testemunhal, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem os respectivos róis de testemunhas,
na forma do art. 357, §4º, devendo conter a inteira qualificação, como nome, profissão, estado civil, idade, o número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência, com CEPs, e do
local de trabalho, caso exista. Da intimação das partes, consigne-se que caberá a elas informarem ou intimarem as testemunhas
por elas arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC). As
testemunhas que eventualmente tenham domicílio diverso desta Comarca, serão ouvidas por carta precatória. A ausência de
apresentação do rol de testemunha antes da audiência, bem como o não comparecimento delas ao ato, por omissão da parte,
resultará na presunção de que a mesma renunciou à produção da prova. Intimem-se as partes, na forma do art. 357, § 1º, do
CPC. Intimem-se as partes, na forma do art. 357, § 1º, do CPC. Ciência ao Defensoria Pública (portal).
ADV: EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE (OAB 25364/CE), ADV: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO (OAB
24136/CE), ADV: LUIZA DE MARILLAC PIMENTA FRAZAO DA SILVA (OAB 4870/CE), ADV: JOSE JUSSIEU ALCANTARA
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 30203/CE) - Processo 0143620-98.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Dissolução
- REQUERENTE: A.L.Q.G. - REQUERIDO: I.M.G. - Instrução Data: 12/11/2019 Hora 10:30 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO (OAB 24136/CE), ADV: EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE (OAB
25364/CE), ADV: JOSE JUSSIEU ALCANTARA OLIVEIRA JUNIOR (OAB 30203/CE), ADV: LUIZA DE MARILLAC PIMENTA
FRAZAO DA SILVA (OAB 4870/CE) - Processo 0143620-98.2018.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Dissolução REQUERENTE: A.L.Q.G. - REQUERIDO: I.M.G. - Designo, desde logo, o dia 12 de novembro de 2019, às 10:30 h, para audiência
de instrução e julgamento, determinando a intimação das partes. Determino o depoimento pessoal das partes, devendo estas ser
advertidas que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, se recusem
a depor (art. 385, §1º, do CPC). Se reputarem as partes interesse na produção de prova testemunhal, fixo o prazo comum de 15
(quinze) dias para que as partes apresentem os respectivos róis de testemunhas, na forma do art. 357, §4º, devendo conter a
inteira qualificação, como nome, profissão, estado civil, idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número
de registro de identidade e o endereço completo da residência, com CEPs, e do local de trabalho, caso exista. Da intimação
das partes, consigne-se que caberá a elas informarem ou intimarem as testemunhas por elas arroladas do dia, da hora e do
local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC). As testemunhas que eventualmente tenham
domicílio diverso desta Comarca, serão ouvidas por carta precatória. A ausência de apresentação do rol de testemunha antes
da audiência, bem como o não comparecimento delas ao ato, por omissão da parte, resultará na presunção de que a mesma
renunciou à produção da prova. Intimem-se as partes, na forma do art. 357, § 1º, do CPC. Na oportunidade da audiência acima
agendada, as partes serão, mais uma vez, instadas a uma conciliação. Ciência ao representante do Ministério Público (portal).
ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB 18556B/CE) - Processo 0162671-61.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: L.T.P. - Conciliação Data: 05/11/2019 Hora 10:30 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB 18556B/CE) - Processo 0162671-61.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: L.T.P. - Processo em segredo de justiça. Defiro a gratuidade judiciária,
sem prejuízo de análise posterior. [...]. Comprovado o parentesco nos autos, conforme certidão de nascimento de fl. 17, fixo os
alimentos provisórios decorrentes do poder familiar, no valor atual de 61% (sessenta e um por cento) do salário mínimo vigente,
correspondente a R$ 608,78 (seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos). Em atenção ao estímulo dos meios de solução
consensual dos conflitos, na forma do art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para 05 de novembro de 2019 às 10:30
horas, ficando as partes advertidas de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da
justiça a ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em
favor do Estado (art. 334, § 8º, CPC). Cite-se. Intime-se. Ouça-se o membro do Ministério Público acerca da tutela de urgência.
ADV: WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB 16977/CE) - Processo 0165109-60.2019.8.06.0001 - Interdição
- Nomeação - INTERTE: S.R.S.M. - Entrevista Domiciliar Data: 08/10/2019 Hora 13:30 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB 16977/CE), ADV: MARA CARINA CALDEIRA LOPES (OAB 37363/
CE), ADV: ANTONIO DELANO SOARES CRUZ (OAB 8116/CE) - Processo 0165109-60.2019.8.06.0001 - Interdição - Nomeação
- INTERTE: S.R.S.M. - A documentação existente nos autos, mesmo não exaurindo os aspectos conclusivos, constitui material
suficiente a justificar a medida de urgência. Pedido de tutela antecipatória deferido, notadamente em razão da prova préconstituída, devendo ser notificada a requerente para ciência do encargo, com efetiva assinatura do termo de compromisso.
Expeça-se Alvará Provisório com o prazo de 180 dias, autorizando a parte Autora a representar o(a) Interditando(a) nos atos da
vida civil, perante quaisquer repartições públicas e privadas inclusive o INSS, cabendo a ressalva no mencionado documento
que não poderá alienar bens pertencentes a(o) Interditando(a), bem como o levantamento de todo e qualquer valor titularizado
pelo(a) mesmo(a), à exceção das verbas ordinárias provenientes do salário (ou aposentadoria), fica(m) condicionado(s)
à prévia concessão deste juízo. Inspeção domiciliar apontada para o dia 08 de Outubro de 2019, às 13:30h. Decorrido o
prazo de 15 dias da entrevista com o interditando, se não apresentada impugnação, será ouvida a Curadoria Especial, com
superveniente remessa ao MP, o qual desde logo deverá tomar ciência da presente decisão. Cite-se. Intime-se. Oficie-se ao
setor de transportes. Expedientes.
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ADV: HERBSTER DA SILVA PAULA (OAB 28878/CE) - Processo 0166532-55.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: K.S.A. - Conciliação Data: 05/11/2019 Hora 11:30 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: HERBSTER DA SILVA PAULA (OAB 28878/CE) - Processo 0166532-55.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: K.S.A. - Processo em segredo de justiça. Defiro a gratuidade judiciária, sem prejuízo
de análise posterior. A petição inicial preenche os requisitos do Art. 319 do CPC, trazendo matéria de fato e de direito,
comportando, inclusive, instrução. e confissão quanto à matéria de fato em caso de inércia (Art. 344 e sgs do CPC). [...].
Defiro o pedido de fixação dos alimentos provisórios, no valor de atual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do
requerente, valor reajustável de acordo com os índices oficiais, excluindo os descontos obrigatórios por lei, Imposto de Renda e
Previdência, incidindo em férias e 13° salário, mediante desconto em folha de pagamento e depositado na conta de titularidade
da demandante, Banco Bradesco, agência: 2608, conta corrente: 22.865-6 Em atenção ao estímulo dos meios de solução
consensual dos conflitos, na forma do art. 334 do CPC, designo audiência de conciliação para 05 de novembro de 2019 às 11:30
horas, ficando as partes advertidas de que o não comparecimento à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da
justiça a ser sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em
favor do Estado (art. 334, § 8º, CPC). Cite-se. Intime-se.
ADV: HERICKSON JOSE COELHO MONTE (OAB 25262/CE) - Processo 0166752-53.2019.8.06.0001 - Interdição - Curatela
- INTERTE: D.C.H. - Entrevista Domiciliar Data: 29/10/2019 Hora 13:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: HERICKSON JOSE COELHO MONTE (OAB 25262/CE) - Processo 0166752-53.2019.8.06.0001 - Interdição - Curatela
- INTERTE: D.C.H. - Decisão: Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por Davi de Castro Heidrich, em face de sua genitora,
Silvana Maria de Castro Pinto, amplamente qualificados na inicial, requerendo, em síntese, o deferimento da interdição da
promovida, com a concessão, de início, da curatela provisória. A narrativa exposta na inicial informa as limitações vivenciadas
pela curatelanda, sendo portadora da doença de ALZHEIMER (CID-10 F 00.1), não possuindo capacidade para gerir seus bens,
nem praticar os atos da vida civil, sendo dependente de terceiros para todas as atividades da vida diária, e atualmente em uso de
medicação específica (anticolinesterásico), conforme comprova atestado médico de fls.16. A documentação existente nos autos,
mesmo não exaurindo os aspectos conclusivos, constitui material suficiente a justificar a medida de urgência. Pedido de tutela
antecipatória deferido, notadamente em razão da prova pré-constituída, devendo ser notificada a requerente para ciência do
encargo, com efetiva assinatura do termo de compromisso. Expeça-se Alvará Provisório com o prazo de 180 dias, autorizando a
parte Autora a representar o(a) Interditando(a) nos atos da vida civil, perante quaisquer repartições públicas e privadas inclusive
o INSS, cabendo a ressalva no mencionado documento que não poderá alienar bens pertencentes a(o) Interditando(a), bem
como o levantamento de todo e qualquer valor titularizado pelo(a) mesmo(a), à exceção das verbas ordinárias provenientes do
salário (ou aposentadoria), fica(m) condicionado(s) à prévia concessão deste juízo. Inspeção domiciliar apontada para o dia 29
de Outubro de 2019, às 13:30h. Decorrido o prazo de 15 dias da entrevista com o interditando, se não apresentada impugnação,
será ouvida a Curadoria Especial, com superveniente remessa ao MP, o qual desde logo deverá tomar ciência da presente
decisão. Cite-se. Intime-se. Oficie-se ao setor de transportes. Expedientes.
ADV: RICARDO CESAR MENDONÇA JUNIOR (OAB 29751/CE), ADV: CONCEICAO DE MARIA VARELA FONTENELE (OAB
27275/CE) - Processo 0175170-48.2017.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: P.D.S.R.
- Instrução Data: 14/11/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RICARDO CESAR MENDONÇA JUNIOR (OAB 29751/CE), ADV: CONCEICAO DE MARIA VARELA FONTENELE (OAB
27275/CE) - Processo 0175170-48.2017.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: P.D.S.R.
- Designo, desde logo, o dia 14 de novembro de 2019, às 09:00 h, para audiência de instrução e julgamento, determinando
a intimação das partes, por mandado, bem como publicação via DJ-e. Determino o depoimento pessoal das partes, devendo
estas ser advertidas que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou, comparecendo,
se recusem a depor (art. 385, §1º, do CPC). Se reputarem as partes interesse na produção de prova testemunhal, fixo o prazo
comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem os respectivos róis de testemunhas, na forma do art. 357, §4º,
devendo conter a inteira qualificação, como nome, profissão, estado civil, idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência, com CEPs, e do local de trabalho, caso
exista. Da intimação das partes, consigne-se que caberá a elas informarem ou intimarem as testemunhas por elas arroladas
do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, CPC). As testemunhas
que eventualmente tenham domicílio diverso desta Comarca, serão ouvidas por carta precatória, bem como as testemunhas
indicadas por assistidos pela Defensoria serão intimadas por mandado. A ausência de apresentação do rol de testemunha
antes da audiência, bem como o não comparecimento delas ao ato, por omissão da parte, resultará na presunção de que a
mesma renunciou à produção da prova. Intimem-se as partes, na forma do art. 357, § 1º, do CPC. Na oportunidade da audiência
acima agendada, as partes serão, mais uma vez, instadas a uma conciliação. Ciência ao representante do Ministério Público e
Defensoria Pública (portal).
ADV: CRISTINA SALDANHA FERREIRA CHATAIGNIER (OAB 112493/RJ), ADV: PAULO CESAR LOPES DE MELO (OAB
19414/CE) - Processo 0208960-91.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Alimentos - REQUERENTE: Vanessa Emanuelle
Pedrosa Pimentel de Melo - Declaro encerrada a instrução. O presente feito encontra-se devidamente instruído para verificação
dos fatos articulados pelas partes, razão que está apto ao julgamento no estado em que se encontra. Dessa forma, atento
aos princípios da celeridade e da economia processual, por verificar nos autos elementos suficientes para a solução do litígio,
anuncio o julgamento antecipado do processo, art. 355, I, do CPC. Intimem-se as partes, por mandado, para, em 15 (quinze)
dias, apesentarem o que compreenderem necessário. Após, retornem os autos conclusos.

EXPEDIENTES DA 14ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAURO LIMA FEITOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA VIRGINIA MORAIS PESSOA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0206/2019
ADV: MARCUS FABIO NEGREIROS COLARES (OAB 22790/CE) - Processo 0032272-85.2012.8.06.0001/01 - Cumprimento
de sentença - Fixação - MENOR: A.A.G.M. e outro - REQUERIDO: A.W.S.M. - Posto isso, considerando os princípios de direito
atinentes ao caso em questão e o mais que dos autos consta, JULGO, por esta sentença extinto o presente feito SEM resolução
do mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
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ADV: WILSON DE NOROES MILFONT NETO (OAB 15248/CE), ADV: ELVIS CLAY DA SILVA CARVALHO (OAB 23118/
CE) - Processo 0049614-22.2006.8.06.0001 - Interdição - Curatela - REQUERIDO: Lena Vania Campos Carvalho - Processo
devidamente julgado e transitado em julgado. Venha a parte interessada, caso deseje, por meio de procedimento próprio.
ADV: JOVELINA DOS SANTOS SOUSA (OAB 37943/CE), ADV: ANA CAROLINA RAMOS BANDEIRA SATURNO (OAB
36271/CE) - Processo 0107295-90.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: G.B.S.
- Diante do que consta nos autos e princípios gerais de direito aplicáveis à espécie, e levando em consideração também o o
parecer Ministerial, JULGO, por esta sentença PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para fixar alimentos definitivos em favor da
autora, entretanto no valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos vencimentos e vantagens do demandado, excluídos os
descontos obrigatórios incidindo ainda este percentual sobre férias e 13º salário, valor este que deverá ser descontado em folha
do empregado acima mencionado e depositado na conta do menor até o dia (05) cinco de cada mês; caso o promovido venha a
trabalhar no mercado informal deverá contribuir com o valor equivalente a 15 % (quinze por cento) do salário mínimo. Intimemse os advogados via DJe, Defensoria Pública e Ministério Público, via Portal. Oficie-se para o desconto da verba alimentícia
arbitrada a fonte empregadora do alimentante mencionada às fls. 129, bem como informe-se para o depósito a conta corrente do
autor, qual seja, Banco do Brasil, Agência: 3887-3, Conta-Poupança: 49.762-2, Gustavo B Santos. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos.
ADV: MARCUS FABIO NEGREIROS COLARES (OAB 22790/CE) - Processo 0112858-02.2018.8.06.0001 - Averiguação de
Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: M.V.S.F. - REQUERIDO: A.L.O. - Posto isso, considerando os
princípios de direito atinentes ao caso em questão e o mais que dos autos consta, JULGO, por esta sentença extinto o presente
feito SEM resolução do mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais
efeitos.
ADV: MARCUS FABIO NEGREIROS COLARES (OAB 22790/CE) - Processo 0119130-75.2019.8.06.0001 - Curatela Nomeação - REQUERENTE: E.P.S. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial e declaro a parte requerida
Albertina Nascimento da Silva incapaz nos termos do art. 19 do CPC e conforme o Art. 84, § 1o e 3o da Lei 13.146/2015 nomeiolhe curadora sua sobrinha Expedita Pereira dos Santos que não poderá por qualquer modo comprometer, alienar ou onerar
bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes à Interdita (se existentes) ou contratar empréstimos em nome do
Interditado sem autorização JUDICIAL.
ADV: ELIENNAY GOMES ALVES (OAB 30314/CE) - Processo 0145600-51.2016.8.06.0001 (apensado ao processo 018564852.2016.8.06.0001) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: M.M.G.S. e outro - Intime-se o executado
por carta com AR, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito alimentar apontado às fls. 76, ou comprovar o adimplemento
da obrigação, bem como justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada a sua prisão civil, inclusive no que
concerne às parcelas que venceram no curso do processo, na forma prevista da ‘’Súmula nº 309 do Superior Tribunal de Justiça’’
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento
da execução e as que venceram no curso do processo’’, com disciplinamento no art. 528, §7º do mesmo diploma legal pátrio e
determinação do PROTESTO (§1º, art. 528), devendo a diligência ser efetivada com as prerrogativas dos arts. 212 §2º, 252 e
253 e seus parágrafos da Lei Adjetiva Civil.
ADV: ELIENNAY GOMES ALVES (OAB 30314/CE) - Processo 0145600-51.2016.8.06.0001 (apensado ao processo 018564852.2016.8.06.0001) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: M.M.G.S. e outro - Conforme disposição
expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria
Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, Intime-se a parte exequente por meio de seus Advogados
via DJE para no prazo de cinco dias se manifestar acerca da certidão de fl.89, sob pena de extinção do feito sem resolução do
mérito.
ADV: MARCUS FABIO NEGREIROS COLARES (OAB 22790/CE) - Processo 0164826-18.2011.8.06.0001 - Homologação
de Transação Extrajudicial - Fixação - MENOR: M.E.A.V. - REQUERIDO: R.M.V. - ISTO POSTO, ante o que dos autos consta e
os princípios gerais de direito aplicáveis ao caso, JULGO por sentença, com esteio no art. 528 caput e parágrafos, procedente
a presente execução, determinando ao executado o pagamento do débito existente, como acima apurado, totalizando a
dívida em execução mais as vencidas e não adimplidas até esta data, no valor total de R$ 913,15 (novecentos e treze reais e
quinze centavos), conforme o preceituado no artigo 323 do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se
o executado, por mandado, para que cumpra o determinado, dentro do prazo de três (3) dias (art. 528 do CPC), sob pena de
protesto e podendo a vir ser preso pelo prazo de hum (1) a três (3) meses.
ADV: MARCUS FABIO NEGREIROS COLARES (OAB 22790/CE) - Processo 0178579-66.2016.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: R.N.O.S. - ISTO POSTO, com base nas provas carreadas aos autos, com
base nos artigos 15 da lei nº 5478/68, JULGO por esta sentença procedente o pedido formulado pelo promovente, exonerando-o
do pagamento de pensão aos promovidos, concedendo de logo os efeitos da tutela de urgência, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos.
ADV: ZACARIAS ANTONIO OLIVEIRA PINTO (OAB 10395/CE) - Processo 0199164-76.2015.8.06.0001 - Execução de
Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - REQUERENTE: J.P.A.P. - REQUERIDO: J.I.P. - Conforme disposição expressa
na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, em conformidade com as diretrizes instituídas
pelo Provimento n.º 01/2019/CGJ-CE, que definem os atos ordinatórios que deverão ser praticados de oficio pelas Secretarias
das Unidades Judiciária para efetividade do disposto no art.93, inciso XIV da CF c/c art. 203, § 4º do CPC. Face o contido às
fls. 221/223 necessário se faz, então, manifestação da parte contrária, como preceitua o art. 437 § 1º do CPC. Intime-se o
executado por seus patronos, via DJe, para manifestação no prazo de quinze (15) dias .
ADV: EDSON RESENDE DO NASCIMENTO (OAB 37488/CE), ADV: CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ (OAB 5496/
CE) - Processo 0847406-51.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum - Guarda - REQUERENTE: F.M.R.G.F. - REQUERIDO:
F.C.B.A.S. - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, em
conformidade com as diretrizes instituídas pelo Provimento n.º 01/2019/CGJ-CE, que definem os atos ordinatórios que deverão
ser praticados de oficio pelas Secretarias das Unidades Judiciária para efetividade do disposto no art.93, inciso XIV da CF c/c
art. 203, § 4º do CPC. Intime-se a parte interessada por seu patrono, via DJe, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias
sobre o contido na certidão do Senhor Oficial de Justiça de fls. 402.

EXPEDIENTES DA 15ª VARA DE FAMÍLIA
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAURO LIMA FEITOSA
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DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIA DIAS PIMENTEL GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0221/2019
ADV: JOSE NEWTON PADILHA BRANDAO (OAB 4093/CE), ADV: FRANCISCO JOSE NOGUEIRA MENESES (OAB 6479/
CE), ADV: CYNTHIA MARIA FONTENELLE (OAB 12370/CE), ADV: ROSSANA CLAUDIA ROSSAS DE ARAUJO LEMOS
(OAB 26353/CE), ADV: MARCIO ANTONIO AZZONI VIEIRA DA COSTA FILHO (OAB 26794/CE), ADV: GABRIEL MACHADO
BRANDAO (OAB 33914/CE), ADV: JÉSSICA TRUPL MENESES (OAB 33493/CE), ADV: CINTIA PARENTE DE CARVALHO (OAB
37519/CE) - Processo 0179342-67.2016.8.06.0001 - Procedimento Comum - Guarda - REQUERENTE: J.L.M.N. - REQUERIDA:
R.C.S.M. - Posto isso, acolho parcialmente o pedido de antecipação de tutela, para, em revogando o que antes se decidiu,
estabelecer que a guarda dos menores Gabriel da Silveira Martins e Lívia Fernanda Chermont da Silveira Martins será exercida
pelos litigantes

JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA DE FAMÍLIA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAURO LIMA FEITOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ALEXANDRE CÉSAR DIÓGENES SAMPAIO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0217/2019
ADV: RICARDO WAGNER AMORIM TAVARES FILHO (OAB 19242/CE) - Processo 0116482-25.2019.8.06.0001 - Divórcio
Litigioso - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: A.P.M.C.P. - REQUERIDO: J.V.P. - Em atenção ao princípio do contraditório e
da ampla defesa, intime-se a parte autora, por seu patrono constituído, via DJ-e, para se manifestar acerca dos documentos
apresentados nas fls. 126/293. Expedientes necessários.
ADV: AURINEIDE MONTEIRO CASTELO BRANCO (OAB 10409/CE), ADV: REGINALDO CASTELO BRANCO ANDRADE
(OAB 9975/CE) - Processo 0119519-60.2019.8.06.0001 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: M.E.S.S. - Processe-se sob
segredo de justiça, à luz do art. 189, inciso II, do CPC; Defiro a gratuidade postulada, sem prejuízo de uma reavaliação futura;
Designo a audiência de conciliação para o dia 09.11.2019, às 9h30min. Cite-se e intime-se a parte promovida, intimandose igualmente a parte promovente, ambos por mandado, para que compareçam à referida audiência, cientificando a parte
ré de que, não havendo acordo, poderá apresentar resposta à pretensão autoral no prazo de 15 dias, contados a partir da
audiência de conciliação, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos descritos na inicial, conforme art. 335, I, do CPC. As
partes deverão ser advertidas de que a ausência injustificada à audiência acima designada será considerada ato atentatório à
dignidade da justiça, que será sancionado com multa, consoante o disposto no art. 334, § 8º, do CPC. Expedientes necessários.
ADV: MARCELA CARDOSO DE ALENCAR (OAB 20892/CE) - Processo 0122793-03.2017.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: J.G.D.M. e outro - REQUERIDO: P.M.S. e outro - Levando em conta que
consta na fl. 95 retorno do mandado de fl. 89, intime-se a parte autora, pro seu patrono constituído, via DJ-e, para se manifestar
acerca da não localização do requerido. Expedientes necessários.
ADV: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES DO RÊGO (OAB 6109/RN), ADV: WELLINGTON DE CARVALHO COSTA FILHO
(OAB 5921/RN) - Processo 0145022-20.2018.8.06.0001 (apensado ao processo 0110283-84.2019.8.06.0001) - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: R.S.P. e outro - Este magistrado entende que, a despeito dos patronos
assinarem eletronicamente a petição, para que se possa imprimir andamento do pedido de homologação da presente ação,
faz-se necessário a aposição, sim, das assinaturas dos postulantes, com firma reconhecida em cartório, a teor da regra do art.
411, I, do CPC. Diante do exposto, e para evitar maior prejuízo para as partes e seus patronos, determino sejam estes intimados
para, em 15 (quinze) dias, suprir a falta apontada.
ADV: MARCELO MONTEIRO DE MIRANDA SA (OAB 8640/CE) - Processo 0146308-96.2019.8.06.0001 - Divórcio Consensual
- Família - REQUERENTE: O.S.A. e outro - Indefiro pedido para pagamentos das custas devidas ao final do processo, por sua
incompatibilidade em relação ao patrimônio sob litígio, concedendo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento,
sob pena de indeferimento da inicial. Expedientes necessários.
ADV: DANIEL HOLANDA LEITE (OAB 13714/CE) - Processo 0149191-16.2019.8.06.0001 (apensado ao processo 013784634.2011.8.06.0001) - Cumprimento Provisório de Sentença - Honorários Advocatícios - REQUERENTE: Daniel Holanda Leite
- Apensem-se este feito aos autos principais tombados sob o n° 0137846-34.2011.8.06.0001. Intime-se a parte requerente,
via DJ-e, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 72, com posterior conclusão. Expedientes
necessários.
ADV: TEREZINHA DA COSTA LIMA (OAB 27284/CE) - Processo 0164363-95.2019.8.06.0001 - Curatela - Nomeação REQUERENTE: E.C.M. - Processe-se sob segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do CPC. Defiro a gratuidade
postulada, sem prejuízo de reavaliação futura. Intime-se a parte autora, por sua patrona judicial, para que emende a inicial, em
quinze dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, juntando novamente as anuências de
fls. 13 e 15 com a firma dos subscritores reconhecida em cartório, bem como juntando a certidão de nascimento do curatelando.
ADV: JOAO OLIVAR LOPES DA SILVA FILHO (OAB 38118/CE) - Processo 0164466-05.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: J.L.S. e outros - Processe-se sob segredo de justiça, nos termos do art.
189, inciso II, do CPC. Analisando a peça vestibular e documentos anexos, verifica-se que se faz necessário que a parte
autora: 1) Indique os endereços eletrônicos das partes, conforme art. 319, II, do CPC; 2) Corrija o valor da causa; 3) Junte
a exordial devidamente assinada pelos promoventes com firma reconhecida; 4) Junte a procuração outorgada ao advogado
pela representante legal dos menores. Desta forma, intimem-se os autores, por seu patrono, via DJe, para que emendem a
inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, suprindo as omissões
supracitadas. Intimem-se também os postulantes para, no mesmo prazo, juntar a declaração de hipossuficiência devidamente
assinada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.
ADV: BEATRIZ SOARES PINTO (OAB 31619/CE) - Processo 0167524-16.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Família - REQUERENTE: K.L.O. - Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, do CPC. O benefício
da gratuidade para esse tipo de ação decorre do próprio diploma que disciplina a matéria, no caso, a Lei nº 5.478, de 25.07.68,
cujos art. 1º e parágrafos impõem sua concessão mediante mera afirmativa de pobreza. Estabelecida a paternidade descrita
na inicial, defiro o pedido de alimentos provisórios em favor dos menores, arbitrando-os no equivalente a 33% (trinta e três
por cento) do salário mínimo, devidos a partir da citação, mediante depósito, até o dia 15 de cada mês, em conta bancária a
ser informada pela representante legal dos requerentes a este juízo. Até que se tenha tal informação, entretanto, os alimentos
devem ser pagos pelo alimentante diretamente à genitora dos menores, mediante recibo. O valor dos alimentos provisórios,
cuja concessão se impõe, por força dos princípios protetivos previstos no art. 227 da Constituição Federal de 1988, c/c a
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regra do art.4º da Lei de Alimentos, Lei nº 5.478/68, leva em conta uma proporcional aferição entre a necessidade das partes
alimentandas, enquanto menores impúberes, por presumida; bem como o rendimento padrão médio do brasileiro. Cite-se e
intime-se a parte promovida, intimando-se igualmente a parte promovente, ambos por mandado, para que compareçam à
audiência de conciliação já designada para o dia 05/11/2019 às 10:00h, neste Fórum Clóvis Beviláqua, na Sala de Audiências da
15ª Vara de Família, localizada no térreo do Bloco B, importando a ausência da parte alimentanda em extinção e arquivamento
do feito, e da parte alimentante em confissão e revelia. Na hipótese de não se obter uma solução amigável, fica a parte ré de já
ciente de que poderá, querendo, contestar a pretensão autoral, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos alegados na
inicial. Expedientes necessários.

VARAS DE SUCESSÕES
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE SUCESSÕES
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO CLEIDE ALVES DE AGUIAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARCELA LEITÃO MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0185/2019
ADV: JALES DE SENA RIBEIRO (OAB 6397/CE), ADV: PEDRO VASCO DANTAS OLIVEIRA (OAB 23682/CE), ADV:
ROMULO LINHARES FERREIRA GOMES (OAB 17508/CE) - Processo 0040537-18.2008.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - REQUERENTE: Ernane Livio Martins de Oliveira e outro - ESPÓLIO: Jose Uchoa de Oliveira - TERCEIRO: Raimundo
Adail da Silva - RH. Intimar a inventariante para informar o endereço correto do inventariante do espólio de JOSÉ ALMIR
MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR, após, de pronto, intimá-lo para que, como representante do espólio, manifeste-se acerca das
últimas declarações, de fls. fls. 398/403. Intimar a inventariante do espólio de Marcus Venícius Martins de Oliveira, a senhora
Giselle Castro de Oliveira (endereço rua 03, quadra G, casa 17, Conj. Jardim de Fátima, Bairro Cohab-Anil, Cep. 65.050-300)
para que, como representante do espólio, manifeste-se acerca das últimas declarações, de fls. 398/403. Prazo de 15 (quinze)
dias. Exp. Nec.
ADV: HELANE MELO CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 10309/CE), ADV: CID SABOIA DE CARVALHO (OAB 1516/CE) Processo 0045861-47.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Nulidade e Anulação de Testamento - REQUERENTE: MIGUEL
DIAS DE SOUSA e outro - REQUERIDA: MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE SOUSA e outros - R.H. Intimar os Requerentes
para cumprirem determinação deste Juízo, no prazo improrrogável de 05(cinco) dias, salientando que o silêncio importará em
abandono da ação, podendo ser extinta sem julgamento de mérito. Exp. Nec. Fortaleza, 08 de agosto de 2019.
ADV: RINGO LENNON MOURA DE ALMEIDA (OAB 26026/CE), ADV: REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE
ALBUQUERQUE (OAB 10500/CE), ADV: JOSE CANDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE (OAB 4040/CE),
ADV: DAVID NASCIMENTO CAMARA (OAB 26704/CE) - Processo 0081571-70.2008.8.06.0001 - Inventario - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Izaura Cirino Nogueira Diogenes e outros - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar RH. Aguarde-se a resposta do ofício de fls. 400. Exp. Nec.
ADV: NIVEA ROCHA FURTADO (OAB 17240/CE), ADV: MARIA ISABEL BENEVIDES FURTADO (OAB 15522/CE) - Processo
0097611-30.2008.8.06.0001 - Inventario - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisco de Assis Silva Furtado
Filho - ESPÓLIO: Aila Benevides Furtado - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R.H. Defiro o pedido de fl. 349/350.
Exp. Nec. Fortaleza, 13 de agosto de 2019.
ADV: DEFENSOR PÚBLICO JOSÉ CARLOS TEODORO DA SILVA (OAB 1/CE) - Processo 0112819-05.2018.8.06.0001 Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Jacqueline Cavalcante Teixeira - Vistos, etc. Tratam os presentes autos de
Inventário dos bens deixados por falecimento de MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA, interposto por JACQUELINE CAVALCANTE
TEIXEIRA. Transformo o presente feito em arrolamento, conforme artigo 659, §1° do CPC. O espólio é composto por apenas
uma herdeira com um acervo contendo apenas um bem imóvel e saldo de valores. O ITCD ainda não foi recolhido. Não consta
menor no feito. É o sumário relatório. A legislação vigente autoriza a adjudicação dos bens para o herdeiro único, de plano,
nos moldes do artigo 659, parágrafo primeiro c/c 662 do CPC. Tendo em vista que foram cumpridas as formalidades legais,
homologo, por sentença de resolução de mérito, a adjudicação de todo o acervo em favor da herdeira universal JACQUELINE
CAVALCANTE TEIXEIRA, incluindo os ativos e passivos até o limite do valor do espólio. Em não havendo impugnações e
uma vez transitado em julgado a sentença, expeça-se Carta de Adjudicação, consignando que deverá ser condição para a
transferência a apresentação das guias de ITCD devidamente quitadas junto ao Cartório, conforme parágrafo segundo do artigo
659 e 662 do CPC. Autorizo a emissão de Alvará Judicial antes do trânsito em julgado a fim de que os valores possam arcar
com as custas processuais, ensejo em que indefiro o pedido de Justiça Gratuita, tendo em vista a expressividade econômica do
acervo, ademais, diante da inexistência de avaliação pela SEFAz, aceito como valor da causa o indicado. Custas de lei. Novas
vistas à Fazenda Estadual após o trânsito em julgado. P.R.I.
ADV: MIGUEL VICTOR VASCONCELOS MESQUITA (OAB 22417/CE), ADV: RAIMUNDA MARIA MOTA LIMA DOS SANTOS
(OAB 40984/CE) - Processo 0119200-92.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - PASEP - REQUERENTE: Maria
de Jesus Silva Rosal - DESPACHO Processo nº:0119200-92.2019.8.06.0001 Apensos: Classe:Alvará Judicial - Lei 6858/80
Assunto:PASEP RequerenteMaria de Jesus Silva Rosal JJ R.H. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir
o expediente de fl. 31. Publique-se. Cumpra-se. Expedientes Necessários. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. Cleide Alves de
Aguiar Juíza de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: MARIA GORETH SILVA FERREIRA (OAB 14336/CE) - Processo 0136695-52.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Sucessões - REQUERENTE: Ana Caroline Ferreira Lemos - DESPACHO Processo nº:0136695-52.2019.8.06.0001
Apensos: Classe:Alvará Judicial - Lei 6858/80 Assunto:Sucessões RequerenteAna Caroline Ferreira Lemos JJ R. H. Cls. Intimese a requerente para se manifestar acerca dos expedientes de fls. 26 e 27-29, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se.
Expedientes necessários. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. Cleide Alves de Aguiar Juíza de Direito Assinado Por Certificação
Digital
ADV: GEORGE MARCIO DA SILVA MACIEL (OAB 26831/CE) - Processo 0136789-68.2017.8.06.0001 - Arrolamento Sumário
- Adjudicação Compulsória - ARROLANTE: Fernanda Shaaxa Lima Florencio - R.H. Intimar a Inventariante para reapresentar as
primeiras declarações de acordo com o art. 620 do CPC, podendo, na ocasião, juntar plano de partilha amigável, assinado por
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todos os herdeiros. Exp. Nec. Fortaleza, 08 de agosto de 2019.
ADV: JUDITE GOMES DE ALMEIDA (OAB 10997/CE) - Processo 0138970-71.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Levantamento de Valor - REQUERENTE: Monica Maria da Silva Vitoriano - R.H. I - Oficiar ao órgão previdenciário para que
informe se há dependentes da de cujus; II - Intimar a Interessada para que junte anuência dos demais herdeiros, quanto ao seu
pedido liminar; III - Proceder à busca de ativos financeiros da autora da ação. Exp. Nec. Fortaleza, 09 de agosto de 2019.
ADV: LEONARDO PESSOA DE AGUIAR (OAB 27928/CE), ADV: HERBET DE CARVALHO CUNHA (OAB 25241/CE),
ADV: JOSE VANDERLEY DE AGUIAR (OAB 5707/CE), ADV: OSMAR RODRIGUES CHAVES DE CASTRO (OAB 22771/CE),
ADV: YARA DE SOUSA DA SILVA (OAB 22518/CE), ADV: RENATA PINTO COELHO (OAB 23296/CE) - Processo 014153865.2016.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Maria Carmen da Silva Lima e outros - DESPACHO
Processo nº:0141538-65.2016.8.06.0001 Apensos: Classe:Inventário Assunto:Inventário e Partilha Requerente:Maria Carmen da
Silva Lima Inventariado:Darcilo de Oliveira Lima J/C R.H. Intime-se a inventariante para acostar os documentos de arrecadação/
boletos com data hábil para o pagamento. Uma vez acostados os referidos boletos, autorizo, de pronto, o pagamento dos
mesmos na conta 0667/004519, junto ao ITAÚ UNIBANCO S.A. Após, oficiem-se as instituições bancárias para que transfiram
os valores retidos em nome do extinto à conta judicial vinculada a este feito, informada às fls. 349. No momento em que forem
acostados os DAE’s referentes ao ITCMD, autorizo, de pronto, o pagamento junto à conta judicial em nome do espólio. O
presente despacho tem força de alvará/ofício desde que impresso com a autenticação eletrônica. Exp. Necessários. Fortaleza,
05 de setembro de 2019. Cleide Alves de Aguiar Juíza de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0141975-43.2015.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- REQUERENTE: Maria do Socorro Sousa Porto e outro - DESPACHO Processo nº:0141975-43.2015.8.06.0001 Apensos:
Classe:Inventário Assunto:Inventário e Partilha Requerente:Maria do Socorro Sousa Porto Inventariado:José Gentil Porto JJ
R.H. Pedi os autos em diligência. Tendo em vista que já consta a resposta do ofício do TRT da 7ª Região, revogo o despacho de
fls. 139. Manifestem-se os herdeiros acerca do ofício de fls. 136-138, no prazo de 05 (cinco) dias. Exp. Necessários. Fortaleza,
28 de agosto de 2019. Cleide Alves de Aguiar Juíza de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: JOACI INACIO DE BRITO (OAB 8942/CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO (OAB 23599/CE) - Processo
0142011-17.2017.8.06.0001 - Inventário - Sucessões - REQUERENTE: João de Deus Cavalcanti Júnior e outro - RH. Intime-se
o inventariante para que, em 05 (cinco) dias: Junte a cópia do Testamento deixado pelo extinto. Manifeste-se acerca do ofício
de fls. 121/125. Exp. Nec.
ADV: KATIA MARIA DE SOUSA CARVALHO (OAB 27670/CE), ADV: AROLDO DE BARROS VERINO (OAB 11939/CE), ADV:
LAURO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (OAB 15422/CE), ADV: LAECIO NOGUEIRA REBOUCAS (OAB 6934/CE) - Processo
0152140-81.2017.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Maria Zildeci Benedito Guedes e outros RH. Consta dos autos que houve a citação com êxito dos herdeiros: ZILDEMAR BENEDITO DE MORAIS, AMON GUARACI
BENEDITO, CLAUDENILDO BENEDITO, JOSÉ ANACLETO BENEDITO e ZILMA DEBORA BENEDITO, cuja procuração concede
poderes para citação. Intime-se a inventariante para: 1. Fornecer o endereço correto da herdeira MARIA ZILDECI BENEDITO
GUEDES, conforme certidão de fls. 79, após, de já proceda-se com a citação desta. 2. Manifestar-se acerca do petitório de fls.
87/91, já que a herdeira ALEXSANDRA DÉBORA BENEDITO não está elencada nas primeiras declarações. À secretaria, para
enviar as precatórias de fls. 72/73, referente aos herdeiros ZILDIONE BENEDITO CUNHA e MANOEL BENEDITO JÚNIOR.
Defiro a gratuidade para o ato. Exp. Nec.
ADV: MARLUCE SOUSA SILVA (OAB 30107/CE) - Processo 0153611-64.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Levantamento de Valor - REQUERENTE: Gabriela Barros Lima Terceiro - Gustavo Barros Lima Terceiro - R.H. I - Intimar o
Interessado, Gael Barros Lima Terceiro, para comprovar sua legitimidade ad causam, pena de indeferimento; II - Oficiar ao órgão
previdenciário para que informe se há dependentes da de cujus; III - Juntar anuência do cônjuge supérstite e demais herdeiros,
acerca do pedido liminar; IV - Proceder à pesquisa de ativos financeiros da autora da ação através do sistema BACENJUD. Exp.
Nec. Fortaleza, 09 de agosto de 2019.
ADV: LUCIO BARREIRA AGUIAR PAIVA (OAB 19560/CE) - Processo 0155271-93.2019.8.06.0001 - Inventário - Inventário
e Partilha - REQUERENTE: Andréa Costas Dantas - DESPACHO Processo nº:0155271-93.2019.8.06.0001 Apensos:
Classe:Inventário Assunto:Inventário e Partilha RequerenteAndréa Costas Dantas InventariadoMaria Ambrósia Sampaio da
Costa JJ R.H. Preliminarmente: I - Acostar o documento de fls. 03/04 de forma legível; II Acostar o instrumento procuratório,
conforme determinação do artigo 104 do CPC. Concomitantemente, deverá a autora acostar as anuências dos descendentes de
1º grau em linha reta no tocante a sua nomeação ao cargo de inventariante, tendo em vista que a extinta deixara 5 (cinco) filhos.
Prazo geral: 15 (quinze) dias. Exp. Necessários. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. Cleide Alves de Aguiar Juíza de Direito
Assinado Por Certificação Digital
ADV: IGOR SAVIO CAVALCANTE PINHEIRO DA SILVA (OAB 23977/CE) - Processo 0164682-97.2018.8.06.0001
- Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Sucessões - REQUERENTE: Manoel Regis Nogueira - DESPACHO Processo nº:016468297.2018.8.06.0001 Apensos: Classe:Alvará Judicial - Lei 6858/80 Assunto:Sucessões RequerenteManoel Regis Nogueira
JJ R.H. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir o expediente de fl. 34. Publique-se. Cumpra-se.
Expedientes Necessários. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. Cleide Alves de Aguiar Juíza de Direito Assinado Por Certificação
Digital
ADV: JOSE AFRANIO PLUTARCO NOGUEIRA (OAB 2954/CE), ADV: CARLA DORSA GEMELLI (OAB 25097/CE), ADV:
NAYARA OMENA DE FARIAS AMORIM (OAB 32973/CE) - Processo 0166801-41.2012.8.06.0001 - Inventário - Inventário
e Partilha - REQUERENTE: Carolina Soares Hissa e outro - R.H. DEVE a Inventariante buscar junto aos diversos Juízos
exequentes os valores atualizados dos débitos do espólio e providenciar a quitação das dívidas, inclusive fiscais, devendo ser
reservado parte da alienação do imóvel do espólio para tal fim. Exp. Nec. Fortaleza, 08 de agosto de 2019.
ADV: DAVID NEILON FERREIRA LOPES (OAB 38947/CE) - Processo 0179076-46.2017.8.06.0001 - Alvará Judicial Lei 6858/80 - Petição de Herança - REQUERENTE: Rejane Carvalho Barreto e outros - DESPACHO Processo nº:017907646.2017.8.06.0001 Apensos: Classe:Alvará Judicial - Lei 6858/80 Assunto:Petição de Herança RequerenteRejane Carvalho
Barreto JJ R. H. Cls. No que concerne o pedido do petitório de fls. 68/70, o procedimento para lançamento e consequente
pagamento ou a isenção do imposto de transmissão causa mortis é administrativo, devendo ser providenciado pelo órgão
competente; Logo, deverão os requerentes providenciarem o cumprimento das obrigações fiscais do acervo hereditário, no
prazo de 15 (quinze) dias. Após cumpridas as diligências supra, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública Estadual, através da
Procuradoria Geral do Estado, voltando-me os autos conclusos em seguida. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Expedientes
necessário. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. Cleide Alves de Aguiar Juíza de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS (OAB 7233/CE) - Processo 0187575-19.2017.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Cédula de Crédito Bancário - REQUERENTE: Odorica Maria Almeida Sampaio - DESPACHO Processo nº:018757519.2017.8.06.0001 Apensos: Classe:Alvará Judicial - Lei 6858/80 Assunto:Cédula de Crédito Bancário RequerenteOdorica Maria
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Almeida Sampaio JJ R. H. Cls. Intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente o parecer fiscal
de fls. 72. Cumpridas as diligências supra, dê-se vista dos autos à Fazenda Pública Estadual, através da Procuradoria Geral do
Estado, voltando-me os autos conclusos em seguida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expedientes necessários. Fortaleza,
06 de setembro de 2019. Cleide Alves de Aguiar Juíza de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: RICARDO IBIAPINA LIMA (OAB 6920/CE) - Processo 0191262-04.2017.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- REQUERENTE: Ana Fátima Francelino Alves e outros - INVDO: Otávio Ribeiro da Silva e outro - RH. Fase citatória concluída,
tendo em vista o advogado comum e a manifestação espontânea da herdeira Odete Ribeiro da Silva. Intime-se o inventariante
para se manifestar acerca do petitório de fls. 70/74. Prazo de 10 (dez) dias. Exp. Nec.
ADV: IOLANDA BASILIO FEIJO MEDEIROS (OAB 18456/CE) - Processo 0191875-24.2017.8.06.0001 - Inventário Sucessões - REQUERENTE: Etiene Lopes Maia - R.H. A questão tributária deve ser resolvida administrativamente, sendo
defeso a este Juízo conhecer e decidir sobre o tema. Assim, intimar a Inventariante para apresentar a quitação dos tributos,
pena de remoção ex officio do encargo e/ou arquivamento. Exp. Nec. Fortaleza, 09 de agosto de 2019.
ADV: GABRIEL MACHADO BRANDAO (OAB 33914/CE), ADV: IVANNA GONÇALVES BRITO (OAB 27707/CE), ADV:
VICENTE NELSON BRANDAO JUNIOR (OAB 9962/CE), ADV: FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO (OAB 12480/CE) Processo 0206285-58.2015.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Joao Bosco Furtado Arruda e outros
- RH. Defiro a expedição de ofício ao Brasilcap (vide endereço às fls. 543/544) solicitando informações acerca da existência de
saldo em nome do extinto, caso haja, determino, de imediato, a transferência da referida capitalização pertencente ao de cujus
em favor da conta judicial vinculada a este processo. Exp. Nec.
ADV: SERGIO SILVA COSTA SOUSA (OAB 2756/CE), ADV: RONETNA PEREIRA VERAS (OAB 12157/CE), ADV:
RODRIGO GONDIM CARNEIRO (OAB 18973/CE) - Processo 0208731-34.2015.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- REQUERENTE: Regina Lucia Araujo Madureira - I - Os pedidos de remoção da Inventariante e prestação de contas, devem
obedecer aos ditames processuais legais, razão pela qual, não os conheço, na forma eleita pelos interessados; II - Acato, como
primeiras declarações, os documentos de fl.s 18/23, eis que atendem plenamente ao que determina a norma processual vigente,
e atingiram o objetivo, não havendo, pois, qualquer nulidade a ser declarada, não servindo o fato de terem sido apresentadas
antes da nomeação e compromisso da Inventariante, motivo justo, plausível e lógico, e indo de encontro com o princípio da
duração razoável do processo, em que TODOS DEVEM COLABORAR E OBSERVAR, constituindo-se, assim, de mera filigrana
jurídica; III - Proceder à avaliação do espólio. Exp.Nec. Fortaleza, 08 de agosto de 2019.
ADV: KARUZA CASTRO DE OLIVEIRA AMORIM (OAB 21331/CE), ADV: IGOR MONTENEGRO MACEDO (OAB 27191/CE)
- Processo 0422298-27.2010.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Zeferina Furtado Pereira e outros TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R.H. Intimar a Inventariante acerca do ofício de fl. 113. Exp. Nec. Fortaleza, 08 de
agosto de 2019.
ADV: MARCELO MORELATTI VALENÇA (OAB 133187/SP), ADV: VANIA LEAL CHAGAS PARENTE (OAB 15834/CE), ADV:
BERGSON GIRAO MARQUES (OAB 14497/CE), ADV: CARLA MARIA MARQUES LEAL (OAB 9492/CE), ADV: EDMUNDO
MONTE CAVALCANTE (OAB 8289/CE) - Processo 0474766-17.2000.8.06.0001 - Inventario - INVENTARIANTE P: Carlos
Henrique Alves Pontes e outros - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - R.H. I - Desarquivar; II - Proceder à pesquisa
de ativos financeiros do autor da herança através do sistema BACENJUD; III - Intimar o Inventariante para recolher/apresentar
quitação dos tributos e dívidas do espólio; IV - Indefiro o pedido de intimação/designação de audiência, posto que cabe ao
Inventariante proceder à quitação das dívidas do espólio. Exp. Nec. Fortaleza, 08 de agosto de 2019.
ADV: ELANO FEIJO DAMASCENO (OAB 8241/CE), ADV: JACKSON JAMES OLIMPIO MACHADO (OAB 14657/CE), ADV:
VICENTE PAULO DA SILVA (OAB 24123/CE), ADV: ANA ANGELICA MOREIRA FERNANDES VIEIRA (OAB 7541/CE), ADV:
KARINE JESSICA MENDONÇA DE SOUZA (OAB 27580/CE), ADV: LUCAS CORREIA LIMA FALCÃO (OAB 28656/CE), ADV:
MAIKON WANDERSON MARQUES BARRETO (OAB 28239/CE), ADV: TIAGO XAVIER SANTIAGO MARINHO (OAB 29867/
CE), ADV: MURILO CALDAS FONTENELE ALVES (OAB 30702/CE), ADV: ANNE RAISSA FERREIRA VASCONCELOS (OAB
40972/CE), ADV: JOSE DE DEUS PEREIRA MARTINS FILHO (OAB 6306/CE), ADV: WEYDSON CASTRO SILVA (OAB 22470/
CE), ADV: FELIPE SA LEITAO DE CASTRO (OAB 20911/CE) - Processo 0499904-97.2011.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - REQUERENTE: Cesar Freire de Arimatea e outros - ESPÓLIO: Raimunda Freire de Arimatea - HERDEIRO: Raimunda
Islane Ribeiro de Arimatea, representada por seu Curador Iran Freire de Arimatea Filho - R.H. I - Intimar o Inventariante acerca
das certidões de fl.s 587 e 602, bem como juntar documento que comprove a incapacidade da herdeira Raimunda Islane Ribeiro
de Arimatéia, bem como seu curador; II - Intimar o Inventariante e demais herdeiros acerca da petição de fl.s 585/586 e 597/601;
III - Vistas à Curadoria Especial e Ministério Público. Exp. Nec. Fortaleza, 13 de agosto de 2019.
ADV: JOÃO BRUNO RODRIGUES BALTAZAR (OAB 24215-0/CE), ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/
CE), ADV: LIGIA SAMARA ALBURQUEQUE PINTO (OAB 22902/CE), ADV: ALVARO RAMON ARAÚJO DA SILVA (OAB 36774/
CE) - Processo 0551478-28.2012.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Maria Celia Lucena Martins RH. I - Desarquivar; II - Pedi o feito à conclusão. III - Indefiro as petições de fl.S 62/63 e 70/72, por não estarem de acordo com
o que MANDA o art. 620 do Código Fux. Assim, DEVE o Inventariante apresentar as primeiras declarações DE ACORDO COM O
QUE REGE A MATÉRIA, PENA DE REMOÇÃO EX OFFICIO DO ENCARGO E/OU ARQUIVAMENTO. IV - A fim de proporcionar
maior eficiência à busca, determino que seja oficiado ao Setor de Protocolo do Tribunal Federal de Brasília para que informe se
há precatório em andamento e/ou arquivado em nome do extinto. Exp. Nec.
ADV: FRANCISCO SALAS MELO MACEDO CAVALCANTE (OAB 16226/CE), ADV: LUCIANA ANDREIA SOUTO VIEIRA
FONTELES (OAB 35502/CE), ADV: BRUNO ALBUQUERQUE DA SILVA (OAB 37026/CE) - Processo 0850764-24.2014.8.06.0001
- Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: A.C.C.C. e outros - RH. Tendo em vista a inexistência de fatos novos
apresentados, mantenho o despacho de fls. 595 pelos mesmos fundamentos, ao Partidor Judicial. Exp. Nec.

EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE SUCESSÕES
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE KRENTEL FERREIRA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOAO VICTOR NORBERTO JACO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0163/2019
ADV: CAMILLA ROSA TELES GARCIA VELOSO (OAB 37474/CE), ADV: RAFAEL ESMERALDO DE AQUINO (OAB 31458/
CE), ADV: STELLA RAMOS CORREA DE OLIVEIRA (OAB 581/RJ), ADV: FELIPE NUNES SUDARIO (OAB 24943/CE), ADV:
CLAUDIO ALESSANDRO MELO FEIJAO (OAB 10276/CE), ADV: THAYANE VASCONCELOS NOGUEIRA DE SÁ (OAB 38033/CE)
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- Processo 0005711-29.2009.8.06.0001 (apensado ao processo 0017059-83.2005.8.06.0001) - Inventário - Inventário e Partilha
- REQUERENTE: Licinio Crasso Ramos Correa - HERDEIRO: ISMAEL NEDEHF DO VALE CORRÊA - R.h., I - Desarquivar;
II - Proceda-se a avaliação do imóvel(Expedição de Carta Precatória), informado no item C das primeiras declarações de fl.
649/652, devendo a secretaria observar se as custas, relativas a esta avaliação, juntadas às fl.s 1056/1057, correspondem
aintegralidade do recolhimento. III - Sobre o pedido de alvará judicial de fl.s 1437/1439, intimem-se todos os herdeiros e a
Procuradoria Fiscal, devendo ser observada a decisão de fl.s 1181/1183. Exp. Nec. Fortaleza (CE), 14 de agosto de 2019.
ADV: EGINARDO DE MELO ROLIM FILHO (OAB 17062/CE), ADV: HERCULES SARAIVA DO AMARAL (OAB 13643B/CE),
ADV: ANDRE ALVES CARNEIRO (OAB 26492/CE), ADV: JOSE CARLOS FERREIRA BATISTA (OAB 20595/CE) - Processo
0048304-68.2012.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: FABIO EDUARDO NUNES - R.h., Intime-se o
inventariante, para se manifestar, sobre a certidão de fl. 611. Exp. Nec. Fortaleza (CE), 29 de agosto de 2019.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0103238-29.2019.8.06.0001 Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: José Evanio Ferreira Albuquerque - R.h., Após a conclusão das citações,
venham os autos para analise das impugnações. Exp. Nec.
ADV: MARCOS VENICIUS MATOS DUARTE (OAB 15358/CE) - Processo 0104011-79.2016.8.06.0001 (apensado ao
processo 0902967-60.2014.8.06.0001) - Cautelar Inominada - Liminar - REQUERENTE: Layre Maria Bayde Ribeiro e outro R.h., Sobre as informações de fl.s 298/335 e 338/341, intime-se a parte promovente. Exp. Nec.
ADV: MARIE DE LIMA E MELO RIOS (OAB 35514/CE) - Processo 0105627-21.2018.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - REQUERENTE: Larissa Macedo Gissoni Representada Por Sua Genitora Cimone Alexandre Macedo - R.h., Aguardese o cumprimento do despacho de fl. 75. Exp. Nec.
ADV: DANIELLE LUCAS TEIXEIRA MIRANDA PINHEIRO (OAB 33197/CE), ADV: FRANCISCO MIRANDA PINHEIRO NETO
(OAB 18701/CE) - Processo 0105957-86.2016.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - ARROLANTE: Maria Célia Costa
de Barros - Glayson Francy Adriano Araújo - Glayce Adriano Araújo Chaves - Francisco Glaylton Adriano Araújo - Francisca
Gisele Lima Araújo - R.h., Sobre a partilha judicial de fl. 297/301, intimem-se todos os interessados. Exp. Nec.
ADV: MARCILIO BARBOSA MOREIRA (OAB 24339/CE) - Processo 0128093-72.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Regina Maria Lima Xavier - R.h., Indefiro o pedido de fl. 67. Eis que o documento
apresentado à fl. 68, não corresponde a guia do ITCMD. Exp. Nec.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0132082-86.2019.8.06.0001 Alvará Judicial - Lei 6858/80 - PIS - REQUERENTE: Iris Dantas Lopes - R.h., I - Desarquivar; II - INTIMAR a parte requerente,
pessoalmente, através de mandado, para providenciar o recolhimento do Imposto Estadual de Transmissão Causa Mortis (ITCM),
junto a SEFAZ, nos termos do art. 142, do CTN e da Lei nº 13.417/2003, ou apresentar a declaração de isenção do tributo, na
forma prevista no art. 179 do CTN, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias. Decorrido o prazo sem o efetivo cumprimento,
venham os autos concluso para extinção. Exp. Nec.
ADV: JESSE MARCELO HOLANDA FONTELES (OAB 16777/CE), ADV: FABIA DE ARAUJO BEZERRA LEITE (OAB 15400/
CE), ADV: VICTOR MAIA BRASIL (OAB 17488/CE), ADV: JOSE MAURICIO MOREIRA CAVALCANTE FILHO (OAB 17550/CE),
ADV: MARIA AURIDETE FREITAS ALCANTARA (OAB 26172/CE), ADV: GERSON LOPES FONTELES (OAB 8063/CE), ADV:
JULIO LEITE FILHO (OAB 2162/CE), ADV: FRANCISCO JOSE RODRIGUES ALVES JUNIOR (OAB 30153/CE) - Processo
0134940-95.2016.8.06.0001 - Inventário - Sucessões - INVDO: José Pereira da Silva - Rh. Compulsando os autos verifico
em nova análise que estão presentes os requisitos para a Concessão dos Benefícios da Gratuidade Judicial. Expeçam os
expedientes da Sentença.
ADV: CRISTIANE XIMENES PIMENTEL (OAB 8572/CE), ADV: PIMENTEL & XIMENES ADVOCACIA SS (OAB 1048/CE)
- Processo 0138003-94.2017.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Gustavo Melo Barbosa - R.h.,
Proceda-se a avaliação judicial, do único bem do espólio(custas às fl.s 427/428). Exp. Nec.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0148024-61.2019.8.06.0001 Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Carlos Alberto Martins Barroso - R.h., INTIME-SE a
parte requerente, pessoalmente, através de mandado, para providenciar o recolhimento do Imposto Estadual de Transmissão
Causa Mortis (ITCM), junto a SEFAZ, nos termos do art. 142, do CTN e da Lei nº 13.417/2003, ou apresentar a declaração de
isenção do tributo, na forma prevista no art. 179 do CTN, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias. Decorrido o prazo sem o
efetivo cumprimento, venham os autos concluso para extinção. Exp. Nec.
ADV: GLAUCO MENDONÇA DE SOUZA BRAGA (OAB 34402/CE) - Processo 0152784-53.2019.8.06.0001 - Inventário Inventário e Partilha - REQUERENTE: Eneida Martins Rodrigues - R.h., Aguarde-se a manifestação da Procuradora Fiscal. Exp.
Nec.
ADV: ANDRE RAMON TABOSA ALVES (OAB 27442/CE) - Processo 0153799-57.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Servidores Inativos - REQUERENTE: Arlene Van Der Linden Fialho - R.h., Concedo o prazo de 15(quinze) dias, para
o cumprimento das determinações de fl. 32. Exp. Nec.
ADV: EMANNUELLE POLLYANA VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 28473/CE) - Processo 0154391-43.2015.8.06.0001 - Inventário
- Inventário e Partilha - INVTE: Liduína de Lima Silva - R.H., Vistos em correição. Desarquive-se. Tratam os autos de inventário
dos bens havidos pelos falecimentos de FRANCICO GONÇALVES DE LIMA, ocorrido em 15.07.1964 (fl. 25) e MARIA MUNIZ DE
LIMA, ocorrido em 24.08.1957 (fl. 26), deixando como herdeiros: LIDUÍNA DE LIMA SILVA (documentos às fls. 07-11) e MARIA
DE LIMA PEREIRA, falecida em 13.06.2004 (fl. 39), esta tendo seus filhos com direito de representação, quais sejam: LEILA
CLAUDIA DA SILVA BEZERRA, PAULO ROBERTO DE LIMA PEREIRA, JOSÉ ROBERTO DE LIAM PEREIRA, ANA PAULA
PEREIRA FREIRE E FRANCISCO JOSÉ DE LIMA (documentos às fls. 07-40 e 196-212 que comprovam a legitimidade ad causam
dos supracitados. A requerente, LIDUÍNA DE LIMA SILVA, filha dos falecidos, juntou aos autos escritura particular de compra e
venda e documentação, comprovando a posse do bem em nome do espólio (documentação às fls. 36-40). A sra. LIDUÍNA DE
LIMA SILVA foi nomeada inventariante (fl. 41) e apresentou as primeiras declarações à fl. 46. À fl. 232, consta informações do
Bacenjud acerca da existência de valores em nome da de cujus, MARIA MUNIZ DE LIMA, junto à Caixa Econômica Federal.
Às fls. 240/301, foram juntados os ITCMD. À fl. 254, o laudo de avaliação do imóvel espólio foi disponibilizado aos autos. A
Procuradoria Fiscal se manifestou nos autos à fl. 286. Às fls. 342-352 foram juntadas certidões negativas em nome dos autores
da herança, como também acerca do divórcio da requerente. Às fls. 368-372, foi acostado aos autos o Esboço de Partilha pelo
Partidor Oficial. Constata-se às fls. 390-392, que os herdeiros PAULO ROBERTO LIMA PEREIRA e JOSÉ ROBERTO LIMA
PEREIRA não foram intimados do Esboço da Partilha. Às fls. 400-402, a sra. LEILA CLAUDIA DA SILVA BEZERRA, apresentou
uma contestação. Às fls. 410-411, a sra. LIDUÍNA MNIZ DE LIMA, juntou a réplica. É o relato do necessário. Logo, visando
sanear o feito e resguardar o regular trâmite processual, determino: A)A intimação da Procuradoria Fiscal para se pronunciar
ao processo em relação às guias do ITCMD, assim como as certidões requeridas no parecer de fl.286. B)A intimação dos
herdeiros, PAULO ROBERTO LIMA PEREIRA e JOSÉ ROBERTO LIMA PEREIRA, pessoalmente, através de mandado, para
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se manifestarem acerca do Esboço de Partilha às fls. 368-372. C)Que os pontos abordados na contestação apresentada às
fls.400-402, já foram decididos à fl. 181, quanto à remoção da inventariante; e, quanto à avaliação do espólio, não se pode mais
realizar nova avaliação, pelo simples fato de que não houve impugnação àquele ato no momento oportuno(fl. 290), precluindo,
pois, qualquer direito que algum herdeiro tivesse a esse respeito(CPC, art. 635). c.1.Quanto às benfeitorias feitas no respectivo
imóvel, ditas na contestação, deverão ser requeridas nas vias ordinárias, se assim desejarem os interessados. Expedientes
necessários. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0154428-31.2019.8.06.0001
- Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Sucessões - REQUERENTE: Célia Regina de Melo - R.h., INTIME-SE a parte requerente,
pessoalmente, através de mandado, para providenciar o recolhimento do Imposto Estadual de Transmissão Causa Mortis
(ITCM), junto a SEFAZ, nos termos do art. 142, do CTN e da Lei nº 13.417/2003, ou apresentar a declaração de isenção
do tributo, na forma prevista no art. 179 do CTN, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias. Decorrido o prazo sem o efetivo
cumprimento, venham os autos concluso para extinção. Exp. Nec.
ADV: JOSÉ AURÉLIO SILVA JUNIOR (OAB 34981/CE) - Processo 0154490-71.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Jurisdição e Competência - REQUERENTE: Evanda Viariato Correia - R.h., I-Concedo o prazo de 15(quinze) dias, para que a
parte requerente, junte aos autos, a relação de dependentes habilitados em nome do falecido. II-Indefiro o pedido de novo oficio
a Caixa Econômica Federal, eis que às fl.s 35/36, já foi colacionado aos autos, pesquisa realizada no sistema BACENJUD. Exp.
Nec.
ADV: FRANCIVALDO COSTA PEREIRA (OAB 15240/CE) - Processo 0160572-21.2019.8.06.0001 - Arrolamento Sumário
- Inventário e Partilha - ARROLANTE: Suerlania Maria Firmo Benicio - Jose Erlanio Firmo Benicio - R.h., Recebo o pedido de
Inventário sob o rito do Arrolamento Comum, nos termos do Art. 664 do CPC, nomeando arrolante a Sra. SUERLANIA MARIA
FIRMO BENICIO, independentemente da lavratura de qualquer termo, devendo apresentar: a) Plano de partilha amigável, nos
moldes do art. 653 do CPC, tudo subscrito por todos os interessados (meeira, herdeiros e respectivos cônjuges, se casados
no regime da comunhão universal de bens). b) Comparecer a uma das agências do INSS, e assim, solicitar a relação de
dependentes habilitados em nome do de cujus, devendo ainda ser informado, os saldos de resíduos previdenciários existentes
em nome do falecido. c) Juntar aos autos, as certidões negativas de débitos municipal, estadual e federal em nome do falecido;
d) Providenciar o recolhimento do Imposto Estadual de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) junto a Sefaz - nos termos
do art. 142, do CTN e da Lei nº 13.417/2003 - ou apresentar a Declaração de Isenção do tributo, na forma prevista no art. 179
do CTN. A secretaria para proceder pesquisa no sistema BACENJUD. Expedientes necessários Fortaleza (CE), 19 de agosto
de 2019.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0164781-33.2019.8.06.0001
- Inventário - Sucessões - REQUERENTE: Franciregem da Silva Freitas - R.h., Sobre a manifestação de fl. 42, intime-se
pessoalmente a parte requerente. Exp. Nec.
ADV: MATHEUS ANDERSON BEZERRA XIMENES (OAB 26624/CE) - Processo 0169686-81.2019.8.06.0001 - Alvará
Judicial - Lei 6858/80 - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Antonio Carlos Barros de Sousa - Manoel Neri Mariano - Luiza
Braga Mariano - R.h., I. Defiro o pedido de justiça gratuita. II- Intime-se a parte requerente, através dos seus advogados, para
comparecer a uma das agências do INSS, e assim, solicitar a relação de dependentes habilitados em nome do de cujus. III.
Após, comprovados e quantificados os valores constantes de titularidade do espólio, INTIME-SE a requerente para providenciar
o recolhimento do Imposto Estadual de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) junto a Sefaz - nos termos do art. 142, do
CTN e da Lei nº 13.417/2003 - ou apresentar a Declaração de Isenção do tributo, na forma prevista no art. 179 do CTN. Exp.
Nec. Fortaleza, 06 de setembro de 2019.
ADV: DANDARA ÁGATHA BEZERRA BRANDÃO (OAB 33417/CE) - Processo 0170275-73.2019.8.06.0001 - Inventário
- Inventário e Partilha - REQUERENTE: Indiana Maria Soares de França - R.h., I. Manifestar-me-ei acerca do pedido de
gratuidade processual oportunamente; II. Nomeio como Inventariante do espólio INDIANA MARIA SOARES DE FRANÇA,
devendo esta prestar compromisso e apresentar as primeiras declarações, ambos os atos, reduzidos a termo, cujo modelo
encontra-se disponível na Secretaria deste Juízo, tudo em conformidade com as exigências do art. 620 do NCPC; III. Facultase à Inventariante apresentar, juntamente com as primeiras declarações, o Plano de Partilha amigável, nos moldes dos arts.
653 do NCPC, tudo subscrito por TODOS os interessados (meeira, herdeiros e respectivos cônjuges, se casados no regime de
comunhão universal de bens), com firmas reconhecidas, ocasião em que o feito passará a ter o rito de Arrolamento; IV. Procedase pesquisa junto ao Bacenjud, acerca dos valores existentes em nome do de cujus. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: PAULO ROBERTO PINHEIRO SALES (OAB 4246/CE), ADV: FRANCISCO AIRTON AMORIM DOS SANTOS (OAB
5255/CE), ADV: MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE (OAB 8733/CE), ADV: MANUEL MARCIO BEZERRA TORRES (OAB
8420/CE), ADV: FRANCISCO AFONSO COSTA DE MORAES LIMA (OAB 11985/CE), ADV: LUIZ ERNESTO DE ALCANTARA
PINTO (OAB 14181/CE), ADV: MARIA DO CARMO PIMENTEL SABOIA (OAB 5521/CE) - Processo 0188259-17.2012.8.06.0001
- Procedimento Comum - Administração de Herança - REQUERENTE: Maria de Fatima Santos Cavalcante - R.h., Aguarde-se a
realização da Perícia grafotécnica. Exp. Nec.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0211827-28.2013.8.06.0001
- Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: LUCINA LIMA CUNHA - R.h., I - Desarquivar; II - Intimar a arrolante,
pessoalmente, através de mandado, para trazer a este juízo a herdeira, VANESSA LIMA CUNHA, a fim de assinar o termo de
renuncia. Exp. Nec.
ADV: SILVIO THEORGA FILHO (OAB 21085/CE), ADV: BENEDITO DE CARVALHO REGO (OAB 2167/CE), ADV:
LEANDRO DE SÁ COELHO NETO (OAB 20073/CE), ADV: JOSE WALKER ALMEIDA CABRAL (OAB 1807/CE), ADV: GUSTAVO
ALBANO AMORIM SOBREIRA (OAB 13552/CE) - Processo 0241204-98.2000.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha INVENTARIANTE P: Stelio Ferreira Marinho - INVENTARIANTE P: Maristela Ferreira Marinho - HERDEIRO: ANTÔNIO SYLVIO
FERREIRA THEORGA e outros - TERCEIRO: FRANCISCO LUIZ TAVARES CAVALCANTE e outro - R.h., Cumpra-se o despacho
de fl. 1245. Exp. Nec. Fortaleza, 06 de setembro de 2019.
ADV: BRUNO MARQUES DE LACERDA FONTENELE (OAB 18494/CE), ADV: FRANCISCO MASSILON TORRES FREITAS
(OAB 2446/CE), ADV: CYNARA GOMES CATUNDA (OAB 11234/CE), ADV: ADELGIDES FIGUEIREDO CORREIA NETO (OAB
8209/CE), ADV: FRANCISCO JAIRO DE ASSUNÇAO CAVALCANTE (OAB 2065/CE) - Processo 0513205-97.2000.8.06.0001 Inventário - INVENTARIANTE P: Francisco Jairo de Assuncao Cavalcante - Rh. Proceda a Secretaria às anotações no cadastro
do processual de acordo com a procuração de fls. 183. Em seguida, volta ao arquivo para que aguarde manifestação da parte
peticionante às fls. 181. Exp. Nec.
ADV: FERNANDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA LEÃO (OAB 34473/CE), ADV: HUGO EDUARDO DE OLIVEIRA LEAO (OAB
11649/CE), ADV: JOILSON LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 11277/CE), ADV: MARIANA ODÍSIO CAVALCANTE DE ALENCAR (OAB
37702/CE) - Processo 0848033-55.2014.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - ARROLANTE: LUCIANA MARIA DE
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MORAIS SILVA - R.h., Documentos novos. Ouvir os demais herdeiros. Exp. Nec. Fortaleza, 06 de setembro de 2019.

EXPEDIENTES DA 3ª VARA DE SUCESSÕES
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ROSALIA GOMES DOS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA HERCIA DE FRANÇA FONTELES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0295/2019
ADV: ISAQUE FERREIRA JANEBRO ROCHA (OAB 7774/CE), ADV: REJANE SILVA BARBOSA (OAB 13951/CE), ADV:
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ (OAB 15205/CE), ADV: REGINA COELI VIANA DA SILVA (OAB 15186/CE), ADV: EDMAR
CARDOSO ALVES (OAB 22074/CE), ADV: ANNA CANDIDA PAIVA G. FERREIRA (OAB 9046/CE) - Processo 000101031.2010.8.06.0117 (apensado ao processo 0027557-39.2008.8.06.0001) - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral
- REQUERENTE: Marina Diniz Leitao e outros - REQUERIDO: Ana Virgínia de Paula Marques - Visto em inspeção. Trata-se de
Ação de Anulação de Ato Jurídico, distribuída em 14.01.2010. Processo Despachado em 28.11.2017, determinando a abertura de
vistas ao MP. Manifestação apresentada em 13.12.2017. À conclusão. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. Francisco Gladyson
Pontes Filho Juiz Corregedor Auxiliar
ADV: SERGIO LOPES DE PAULA (OAB 13648/CE) - Processo 0007208-78.2009.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- ESPÓLIO: Francisca das Chagas Queiroz - Visto em inspeção. Trata-se de Ação de Inventário, distribuída em 12.02.2009.
Processo despachado em 07.06.2016, determinando a intimação da parte autora para informar se ainda possui interesse no
prosseguimento do feito. Certidão de decurso de prazo em 10.08.2016. À conclusão. Fortaleza, 06 de setembro de 2019.
Francisco Gladyson Pontes Filho Juiz Corregedor Auxiliar
ADV: MARCOS VENICIUS MATOS DUARTE (OAB 15358/CE), ADV: DORIVALDO LUIS VASCONCELOS DE ARAÚJO (OAB
17361/CE), ADV: YARA DE SOUSA DA SILVA (OAB 22518/CE) - Processo 0024411-87.2008.8.06.0001 - Prestação de Contas
- Oferecidas - Inventário e Partilha - REQUERIDO: Layre Maria Bayde Ribeiro - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar Visto em inspeção. Trata-se de Ação de Prestação de Contas, distribuída em 30.10.2008. Processo despachado em 17.07.2019,
determinando a intimação do inventariante para providências. Petição apresentada em 30.07.2019. À conclusão. Fortaleza, 06
de setembro de 2019. Francisco Gladyson Pontes Filho Juiz Corregedor Auxiliar
ADV: MARIA TERESA SOARES CAVALCANTE (OAB 14517/CE), ADV: SAMILLE MACEDO RODRIGUES (OAB 28719/
CE), ADV: DELANIA MARIA AZEVEDO FREITAS (OAB 25887/CE), ADV: TATIANA CORDEIRO D’AVILA (OAB 17615/CE), ADV:
SONIA MARIA CAVALCANTE BARBOSA (OAB 14110/CE), ADV: ELIENE MARIA VERAS DA ROCHA (OAB 7835/CE), ADV:
MINERVA LUCIA SOUSA SANTOS (OAB 6902/CE), ADV: PEDRO FERREIRA FREITAS (OAB 4030/CE) - Processo 003985022.2000.8.06.0001 (apensado ao processo 0208582-38.2015.8.06.0001) - Inventario - Obrigação de Fazer / Não Fazer INVENTARIANTE P: Jose Carneiro de Mesquita - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - HERDEIRO: Hivana Evely Serpa
de Mesquita e outros - Analisando os autos, verifico ser desnecessária a expedição de carta precatória citatória para a comarca
de Caucaia tendo em vista as procurações de fls. 290/293. Aguarde-se a devolução do mandado expedido às fl. 296, após,
intimem-se as partes para manifestação.
ADV: CRISTIANO BARBOSA FROES (OAB 39637/CE), ADV: JÉSSICA MARIA CASSUNDÉ COSTA (OAB 39693/CE) Processo 0122577-71.2019.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: José Gerardo de Araújo - Torno sem
efeito as fls. 109/111 pelo motivo explicado à fl.112. Quanto ao plano de partilha apresentado às fls. 113/119, dê-se vista dos
autos à Procuradoria Fiscal. Exp.Nec.
ADV: JAELAN ALVES DA SILVA JUNIOR (OAB 34208/CE) - Processo 0130109-96.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - PIS - REQUERENTE: Maria Dalia Santiago da Silva - Intime-se a parte autora acerca da resposta de oficio de fls.
63/64.
ADV: CRISTINA DE ALBUQUERQUE BARREIRA (OAB 36251/CE), ADV: CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO (OAB
10666/CE), ADV: JEFFERSON MITTANCK VIEIRA REGIS (OAB 26496/CE) - Processo 0146105-76.2015.8.06.0001 - Inventário
- Inventário e Partilha - REQUERENTE: Wicildes Sales Nunes - De acordo com o parecer fiscal de fls. 179, acolho o pleito de fls.
125 no sentido de que o alvará para alienação do imóvel de matrícula nº 19.863 (fls. 96, item “a”) , registrado no CRI da 1ª Zona,
desde que seja consignado nos respectivos instrumentos que as lavraturas das Escrituras Públicas de Compra e Venda ficam
condicionadas à exibição da prova de quitação do imposto de transmissão causa mortis e a exibição das certidões negativas
de débitos de praxe. A despeito da subscrição do termo de partilha de fls. 186, mantenho a decisão de fls. 162, retificando-a
tão somente na indicação do item “b” para “a”, intimando-se a Procuradoria Fiscal para manifestar-se, especificamente, sobre a
homologação de partilha. Exp.Nec.
ADV: EDMILSON ALMEIDA FERNANDES (OAB 3878/CE), ADV: PAULO TELES DA SILVA (OAB 4945/CE) - Processo
0155306-87.2018.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Claudia Alves Imbiriba da Rocha - TERCEIRO:
Edmilson Almeida Fernandes - Pedi os autos. Apreciarei o pedido de fl. 111/112, após a manifestação da Procuradoria Fiscal.
Aguardem-se a resposta da intimação certificada à fl. 115.
ADV: DIOGO BARROZO CAVALCANTE (OAB 26471/DF) - Processo 0180730-68.2017.8.06.0001 - Confirmação de
Testamento - Sucessões - REQUERENTE: Maria Tereza de Pinho Silva e outro - à parte autora acerca da certidão do Oficial de
Justiça às fls. 191.
ADV: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI DE ALENCAR (OAB 3247/CE), ADV: CYBELLE MENDES BATISTA SIEBRA DE
BRITO (OAB 28456/CE) - Processo 0375254-61.2000.8.06.0001 - Inventario - INVENTARIANTE P: Carolina Soares Batista e
outros - Intime-se a inventariante, através de seu patrono, a fim de quitar as custas complementares evidenciadas na sentença
de fls. 184/185, no prazo de 05(cinco) dias. Após tal pagamento nos autos, cumpram-se os expedientes determinados na
decisão. Exp.Nec.
ADV: MAURICIO FEIJO BENEVIDES DE MAGALHAES FILHO (OAB 9415/CE) - Processo 0619768-18.2000.8.06.0001 Inventario - Obrigação de Fazer / Não Fazer - INVENTARIANTE P: Miguel Arcanjo Gomes - HERDEIRO: Maria Aparecida
Negreiros Gomes Barreto e outros - Cumpra-se o despacho de fls. 548.
ADV: FRANCISCO MARTINS FILHO (OAB 4057/CE), ADV: CRISTIANE XIMENES PIMENTEL (OAB 8572/CE), ADV: JOÃO
AFRÂNIO MONTENEGRO (OAB 4466/CE), ADV: JOSE EMMANUEL SAMPAIO DE MELO (OAB 5210/CE), ADV: CINTHIA
GREYNE ARAÚJO DA SILVA (OAB 28569/CE), ADV: ABIMAEL CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO (OAB 10509/CE),
ADV: MARCOS VINICIUS VIANNA (OAB 9198/CE), ADV: MAURICIO FEIJO BENEVIDES DE MAGALHAES FILHO (OAB
9415/CE), ADV: JOSE JACKSON NUNES AGOSTINHO (OAB 8253/CE) - Processo 0619768-18.2000.8.06.0001 - Inventario Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Obrigação de Fazer / Não Fazer - INVENTARIANTE P: Miguel Arcanjo Gomes - HERDEIRO: Maria Aparecida Negreiros Gomes
Barreto e outros - Intime-se o inventariante para especificar o endereço do imóvel a ser avaliado no item 4.1.12 (fl 505) das
primeiras declarações, fornecendo nome de rua, número, ponto de referência, telefone de quem possa acompanhar a diligência
etc.
ADV: PAULO ROBERTO ANDRADE DE FREITAS (OAB 14419/CE), ADV: EDILSON FERREIRA FONTELE (OAB 5822/CE),
ADV: FRANCELSO COELHO ASSUNCAO (OAB 5327/CE) - Processo 0712421-39.2000.8.06.0001 - Inventario - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - HERDEIRO: Geane Madeleine dos Santos Paiva Representando Joao Pedro Paiva Franca e outro TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - às partes acerca do parecer fiscal de fls. 584/589.
ADV: ADELY MARIA FREITAS COSTA (OAB 28455/CE), ADV: ISABEL CRISTINA SALES DE OLIVEIRA (OAB 24453/CE) Processo 0891456-65.2014.8.06.0001 - Inventário - Sucessões - REQUERENTE: Ligia Maria Carneiro Melo - às partes acerca
do parecer fiscal de fls. 484.

EXPEDIENTES DA 4ª VARA DE SUCESSÕES
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ROSALIA GOMES DOS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA GRACILENE MACEDO TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0359/2019
ADV: ESTEVAO LEITAO DE CASTRO E SILVA (OAB 6171/CE) - Processo 0105677-13.2019.8.06.0001 - Arrolamento
Sumário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Ismênia Accioly de Azevedo - Homologo, por despacho, para que produza os
seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia reduzida a termo às fls. 93. Expedientes necessários.
ADV: JOSE FERREIRA JUSTA (OAB 29190/CE), ADV: JOSÉ FERREIRA JUSTA (OAB 29190/CE) - Processo 011550737.2018.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de depósito - REQUERENTE: Paulo Henrique Fernandes
Rocha - Vistos etc. Tratam os presentes autos de pedido de alvará formulado por PAULO HENRIQUE FERNANDES DA ROCHA,
devidamente qualificado na exordial. Tendo em vista o parecer fiscal de fls. 29, determino a expedição do competente alvará,
autorizando o requerente PAULO HENRIQUE FERNANDES DA ROCHA a levantar a quantia comprovada às fls. 52. Exp. de
mister. No mais, defiro o pedido de gratuidade judiciária. Em caso de pedido de dispensa do prazo recursal, fica, de logo,
deferido, após a publicação e respectivas intimações da sentença. P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa
na distribuição e arquivem-se os autos, com a fiel observância das formalidades e cautelas legais.
ADV: JOSE ZANONE RIBEIRO DE S. JUNIOR (OAB 8661/CE) - Processo 0167396-93.2019.8.06.0001 - Abertura, Registro
e Cumprimento de Testamento - Sucessões - REQUERENTE: Monica Lara Matos Batista Avelino - Vistos etc. MONICA LARA
MATOS BATISTA AVELINO, devidamente qualificada, requereu o cumprimento do testamento deixado por MARIA NAZARÉ
FERNANDES MATOS. O pedido está instruído com a documentação necessária ao objeto da súplica preambular. Instado a
se pronunciar, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. Isto posto, achando-se o testamento
perfeito em suas formalidades, determino o seu regular registro, arquivamento e cumprimento. Após, intime-se a testamenteira
nomeada para assinar, em cinco dias, o termo de testamentaria. Ciência ao Órgão Ministerial. Custas de lei. P.R.I. Expeça-se o
competente traslado. A seguir, arquivem-se os presentes autos.
ADV: JOAQUIM DOS SANTOS NETO (OAB 10593/CE) - Processo 0184276-97.2018.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Administração de Herança - REQUERENTE: Ricardo Braga de Sousa - Vistos etc. Tratam os presentes autos de pedido de
alvará formulado por RICARDO BRAGA DE SOUSA, devidamente qualificado na exordial. Tendo em vista as declarações de
anuência acostadas aos autos, determino a expedição do competente alvará, autorizando o requerente RICARDO BRAGA DE
SOUSA a levantar a quantia comprovada às fls. 99. Exp. de mister. No mais, defiro o pedido de gratuidade judiciária. Em caso
de pedido de dispensa do prazo recursal, fica, de logo, deferido, após a publicação e respectivas intimações da sentença.
P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com a fiel observância das
formalidades e cautelas legais.
ADV: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SALLES (OAB 10256/CE), ADV: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (OAB
28184/CE), ADV: MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA (OAB 28183/CE), ADV: FRANCISCO MOREIRA NETO
(OAB 22965/CE), ADV: RAIMUNDO ERNANDES DE SENA (OAB 4179/CE), ADV: ANTONIO DE PADUA BARROSO (OAB 900/
CE) - Processo 0340660-21.2000.8.06.0001 (apensado ao processo 0326846-39.2000.8.06.0001) - Habilitação em inventario Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Banco do Brasil S/a, Por Sua Agencia Caucaia-ce - REQUERIDO: Espolio de
Eduardo Moraes de Oliveira - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - Tratam os autos de ação de Habilitação de Crédito
promovida pele o Banco do Brasil S/A contra o espólio de Eduardo Moraes de Oliveira. Aduz a instituição bancária ser credora
da quantia de R$ 6.516,05( seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinco centavos), saldo apurado em 03/06/97,referente a
renegociação por instrumento particular de dívidas, operação nº 96/01006, firmado entre a agência de Caucaia e o falecido
Eduardo Moraes de Oliveira. Os interessados foram intimados conforme fls.19,24, 27, 30. Na petição fls 169/170, o herdeiro
Ricardo Augusto Sá de Oliveira , discordou do pedido de habilitação alegando que trata de divida prescrita. O requerente foi
intimado da citada petição de fls.176, mas nada apresentou ou requereu. O art 643 do CPC estabelece que: não havendo
concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido ás vias ordinárias, e In
casu, não houve anuência dos herdeiros. Destarte, só me resta determinar que o habilitando busque os meios ordinários para
discutir o crédito ora apontado. Separar-se bens suficientes para garantia do débito - é o que preceitua o art: 643, paragrafo
único, da lei adjetiva vigente; bens esses, que ficarão sob aguarda do inventariante . Isto posto, indefiro o pedido de habilitação;
devendo o credor no prazo de 30 (trinta dias), ajuizar ação na via propria, sob pena de ver tornada sem efeito, a decisão que
determinou a separação dos bens do acervo hereditário, conforme dispõe o art 1997 §2º do CC. P.R.I Custas de lei

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ROSALIA GOMES DOS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA GRACILENE MACEDO TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0360/2019
ADV: JOAO PEREIRA DO REGO NETO (OAB 10199/CE) - Processo 0004022-13.2010.8.06.0001 - Arrolamento Sumário Inventário e Partilha - INVTE: Francisca Cavalcanti Lima - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde janeiro do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante
para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: DAVI DE PAIVA MACIEL (OAB 29819/CE) - Processo 0019907-04.2009.8.06.0001 - Arrolamento Comum - Inventário
e Partilha - REQUERENTE: Ernestina Pereira de Paiva Maciel - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde
abril do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura
a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a
inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte
interessada.
ADV: SARA AMANDA MAGALHAES ANDRADE (OAB 27512/CE), ADV: MAURO FERREIRA SALES (OAB 3523/CE) Processo 0093555-22.2006.8.06.0001 - Arrolamento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - INVTE: Arminda Hagy Saunders
Gadelha - TERCEIRA: Rosa Helena Pinheiro Gadelha e outro - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde
setembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura
a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a
inventariante para impulsionar o presente feito.
ADV: RODRIGO COSTA LOBATO (OAB 20167/PA) - Processo 0102462-63.2018.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- REQUERENTE: Vera Maria de Queiroz Santos - HERDEIRA: Karla Meireles de Queiroz Santos Nogueira e outros - Tendo em
vista a informação de fls. 340, intime-se o nobre causídico para juntar o respectivo instrumento procuratório.
ADV: FABIANA DE AZEVEDO GONÇALVES CARDOSO (OAB 15924/CE) - Processo 0103019-16.2019.8.06.0001 Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Vanessa Chastinet Augusto e outros - INVTE: Tereza Cristina Fernandes
Augusto - Intimem-se os interessados do inteiro teor do auto de avaliação de fls. 143.
ADV: VIVIANE AMORIM STUDART GURGEL LIMA (OAB 10963/CE), ADV: KENNEDY FERREIRA LIMA (OAB 10914/
CE) - Processo 0103965-22.2018.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - PIS - REQUERENTE: Maria Lúcia Souza dos
Santos - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde fevereiro do corrente ano. Tal situação fere o princípio
consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se, pessoalmente, a requerente para, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, dar continuidade ao feito, sob pena de extinção e arquivamento da presente ação.
ADV: MÁRIO ELOY DA COSTA FILHO (OAB 37271/CE), ADV: EDGARD CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 32020/CE) - Processo
0106082-49.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Jackson Lopes Lima e
outro - Intimem-se os requerentes para impulsionar o presente feito.
ADV: FELIPE MENDONÇA REIS (OAB 36756/CE) - Processo 0107741-30.2018.8.06.0001 - Inventário - Sucessões REQUERENTE: Paulo José Barreira Danziato - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde agosto de 2018.
Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: ROMULO EUGENIO DE VASCONCELOS ALVES (OAB 13533/CE), ADV: WALBENE GRAÇA FERREIRA FILHO (OAB
15486/CE) - Processo 0109654-47.2018.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Pensão por Morte (Art. 74/9) - REQUERENTE:
Maria de Lourdes Benevides de Magalhães e outros - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde novembro
de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intimem-se, pessoalmente,
os requerentes para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar continuidade ao feito, sob pena de extinção e arquivamento da
presente ação.
ADV: PETRONILO JEFFERSON DA SILVA (OAB 12332/CE), ADV: CAMILA ESPÍNDOLA JEFFERSON FROTA (OAB 37414/
CE) - Processo 0117089-72.2018.8.06.0001 - Inventário - Sucessões - REQUERENTE: Vanessa Monteiro dos Santos - Verificase que o presente feito encontra-se suspenso desde outubro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º,
LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardese, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: MARIA CLARA FREITAS DE MENDONÇA (OAB 22543/CE) - Processo 0118243-91.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial Lei 6858/80 - Impostos - REQUERENTE: Antonia Zilda Rodrigues Mais - Intime-se a requerente do inteiro teor do ofício de fls.
26.
ADV: CLAUDIA BATISTA DE ARAUJO ALVES (OAB 23385/CE) - Processo 0120217-66.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Levantamento de depósito - REQUERENTE: Maria de Fatima Medeiros Silva - ...... A seguir, intime-se o renunciante
para assinar o aludido termo.
ADV: SILVESTRE COELHO DE ANDRADE FILHO (OAB 32453/CE) - Processo 0121183-63.2018.8.06.0001 - Inventário Inventário e Partilha - REQUERENTE: Francinete Maria de Souza Pereira - Intime-se a inventariante do inteiro teor da petição
e documentos de fls. 181/197.
ADV: MARIO CLETO LIMA MARQUES (OAB 5434/CE) - Processo 0129914-48.2018.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- PIS - REQUERENTE: Victor Emmanuel Dantas Ferreira - Intime-se o requerente para impulsionar o presente feito.
ADV: FRANCISCO JAIR MOREIRA CAETANO (OAB 22437/CE) - Processo 0131090-28.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial
- Lei 6858/80 - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Stevão Fontes de Alencar Maciel e outros - Intimem-se os requerentes para,
no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento ou isenção do imposto estadual causa mortis, com a juntada da guia
informativa do ITCD.
ADV: LUCAS OLIVEIRA CARVALHO DE BRITO (OAB 37973/CE) - Processo 0135340-07.2019.8.06.0001 - Arrolamento
Comum - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Elindomar Batista Caminha - Deve o inventariante esclarecer se pretende
vender o veículo arrolado nos autos. Expedientes necessários.
ADV: VINICIUS SAMPAIO AMORIM (OAB 30360/CE) - Processo 0144040-11.2015.8.06.0001 - Arrolamento Comum Inventário e Partilha - ARROLANTE: Ênio Azevedo Fontenele - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde
fevereiro de 2018; tendo decorrido o prazo solicitado, sem que tenha havido qualquer manifestação do inventariante . Tal
situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: VALERIA MARIA DE VASCONCELOS (OAB 11645/CE) - Processo 0147559-52.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Seguro - REQUERENTE: Clara Marcela Sousa Bezerra e outro - Intimem-se os requerentes do inteiro teor dos ofícios
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de fls. 47/67 e 70.
ADV: SUZANA DE VASCONCELOS BARROS MARUSSI (OAB 11028/CE) - Processo 0160697-86.2019.8.06.0001 - Alvará
Judicial - Lei 6858/80 - Petição de Herança - REQUERENTE: Francisca Cilene da Silva Santos - Intime-se a requerente do
inteiro teor do ofício de fls. 31.
ADV: ERNESTO DE CAMARGO RIBEIRO NETO (OAB 189533/SP) - Processo 0165641-05.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Francisca Maia Saraiva Dias e outros - Verifica-se que o presente feito
encontra-se suspenso desde novembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Isto posto, intimem-se os requerentes para impulsionar o presente feito.
ADV: THAYANNE MAYARA MELO CALIXTO (OAB 35204/CE) - Processo 0175547-82.2018.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maria Lucineide Barbosa Meneses e outros - Aguarde-se, por 15 (quinze)
dias, a iniciativa da parte interessada.
ADV: LARISSA PERES LEAL RIBEIRO (OAB 25139/CE), ADV: ANDRE PERES LEAL DE ALMEIDA (OAB 29950/CE) Processo 0177549-59.2017.8.06.0001 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Conceição de Maria Peres Mota
Leal e outro - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde outubro de 2018. Tal situação fere o princípio
consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não
havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: RICARDO ALEXANDRE GUEDES JUCA (OAB 12122/CE) - Processo 0179439-33.2017.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Alienação Judicial - REQUERENTE: Maria do Socorro Pessoa Machado - Verifica-se que o presente feito encontra-se
suspenso desde janeiro de 2019. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal,
que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto,
intimem-se a requerente para impulsionar o presente feito.
ADV: JOSE ARIOLINO AGOSTINHO ARAUJO (OAB 3667/CE) - Processo 0184564-79.2017.8.06.0001 - Alvará Judicial Lei 6858/80 - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Enzo Belfort de Oliveira Santos e outro - Intimem-se os requerentes para
impulsionar o presente feito.
ADV: ANA PATRICIA JANJA QUEZADO (OAB 28036/CE), ADV: FRANCISCO JANIO GUIMARAES QUEIROZ JUNIOR (OAB
22068/CE), ADV: JORGE LUIZ JANJA QUEZADO (OAB 33166/CE) - Processo 0184711-71.2018.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Sucessões - REQUERENTE: Celne Brasil Girão - Aguarde-se, por 15 (quinze) dias, a iniciativa da parte interessada.
ADV: MARIA DO SOCORRO SAMPAIO (OAB 5676/CE) - Processo 0466470-20.2011.8.06.0001 - Arrolamento Comum Inventário e Partilha - REQUERENTE: Marcelo Moreira da Silva - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde
junho de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o requerente
para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: LUIZ ERNESTO DE ALCANTARA PINTO (OAB 14181/CE), ADV: LUIS ATILA DE HOLANDA BEZERRA (OAB 2748/
CE) - Processo 0622712-90.2000.8.06.0001 - Arrolamento Comum - REQUERENTE: Eliete Barreto Dias de Carvalho - INVTE:
Marcos Antonio Barreto Dias Carvalho - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde março do corrente ano.
Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: LUCIANA SARAIVA PINHEIRO (OAB 35689/CE), ADV: GABRIELLE SARAH DA SILVA BEZERRA (OAB 32923/CE) Processo 0624813-03.2000.8.06.0001 - Inventário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - INVENTARIANTE P: Jose Lima Castro
Junior - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde março do corrente ano. Tal situação fere o princípio
consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não
havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: JANE RIBEIRO ARAGÃO (OAB 23582/CE) - Processo 0799377-58.2000.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- INVENTARIANTE P: Rubens Fernandes de Souza e outro - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - Verifica-se que o
presente feito encontra-se suspenso desde abril do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º,
LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardese, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: FRANCISCO WELLISTER FEITOSA CIDRAO (OAB 9752/CE) - Processo 0838736-24.2014.8.06.0001 - Inventário Sucessões - REQUERENTE: Carla Amalia Ferreira Lourenco Marzagao - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso
desde abril de 2018; tendo decorrido o prazo solicitado, sem que tenha havido qualquer manifestação da inventariante . Tal
situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: ELANO AGUIAR CORREIA MOTA (OAB 20979/CE), ADV: RAIMUNDO DE LAVOR NETO (OAB 13141/CE) - Processo
0903564-97.2012.8.06.0001 - Inventário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Teresa Maria de Sousa
de Saboya - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde setembro de 2018. Tal situação fere o princípio
consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não
havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: FLAVIANA WYLLYAN DE OLIVEIRA PONTES (OAB 12850/CE), ADV: FRANCISCO JONES DE OLIVEIRA (OAB 11720/
CE) - Processo 0907836-66.2014.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Rosendo da Costa Binda
Neto - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde fevereiro de 2018; tendo decorrido o prazo solicitado, sem
que tenha havido qualquer manifestação do inventariante . Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII
da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os
autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
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JUIZ(A) DE DIREITO ROSALIA GOMES DOS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA GRACILENE MACEDO TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0361/2019
ADV: VALDIR LIMA DE OLIVEIRA (OAB 5513/CE) - Processo 0020112-67.2008.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- INVTE: Francisco Carlos Carvalho Franklin - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde junho de 2018.
Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: DESIREE CAVALCANTE FERREIRA (OAB 25365/CE), ADV: ANDRESSA FATIMA MESQUITA DUARTE (OAB 25930/
CE), ADV: ESTEFANIA LUIZA A DE MESQUITA (OAB 5497/CE) - Processo 0031907-31.2012.8.06.0001 - Inventário - Inventário
e Partilha - REQUERENTE: HELOISA ALMEIDA DE MESQUITA - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso
desde setembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que
assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intimese a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte
interessada.
ADV: FRANCISCO JURANDIR NOGUEIRA RIBEIRO (OAB 2495/CE), ADV: OSVALDO SOUSA DE ASSIS JUNIOR (OAB
11998/CE) - Processo 0036186-60.2012.8.06.0001 - Inventário - Sucessões - REQUERENTE: JOSÉ ELPÍDIO DE SÁ FILHO e
outro - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde agosto de 2018; tendo decorrido o prazo solicitado, sem
que tenha havido qualquer manifestação do inventariante . Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII
da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os
autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES (OAB 15294/CE) - Processo 0048649-73.2008.8.06.0001 - Inventário Inventário e Partilha - REQUERENTE: Demetrius Guimaraes Melo - TERCEIRA: Sheila Lima Sobreira Coimbra de Melo e outros Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde abril do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado
no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação,
aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: JOSE MOREIRA LIMA JUNIOR (OAB 6986/CE), ADV: ADOLFO MOACYR CIARLINI FILHO (OAB 9233/CE), ADV:
CÍCERO RÔGER MACEDO GONÇALVES (OAB 8795/CE) - Processo 0050370-94.2007.8.06.0001 - Inventário - REQUERENTE:
Maria do Socorro Targino Soares - Tendo em vista a petição de fls. 248/249, intimem-se os interessados para indicar um dos
herdeiros para assumir o múnus da inventariança.
ADV: MARIA JOSE RABELO AMARAL (OAB 6606/CE) - Processo 0051070-94.2012.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - REQUERENTE: CARMEM SILVIA BARBOSA RODRIGUES - Verifica-se que o presente feito encontra-se paralisado
desde março de 2018. Isto posto, intime-se a inventariante para assinar o termo de primeiras declarações. Não havendo
manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: JOSE CHAGAS FILHO (OAB 2303/CE) - Processo 0064257-92.2000.8.06.0001 - Inventario - Obrigação de Fazer /
Não Fazer - INVENTARIANTE P: GIZEUDA ELIAS DUARTE DE ASSIS - INVENTARIANTE P: Vitoriano Cesar de Assis (cpf:
631.841.763-04) e outro - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde setembro de 2018. Tal situação fere o
princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito.
Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: TANIA MARIA CARNEIRO SILVA (OAB 6466/CE) - Processo 0123593-94.2018.8.06.0001 - Inventário - Inventário
e Partilha - REQUERENTE: Francisca Angela Ferreira Rocha - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde
fevereiro de 2019. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura
a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a
inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte
interessada.
ADV: RODRIGO LEITE VIANA VASCONCELOS (OAB 21042/CE) - Processo 0126790-62.2015.8.06.0001 - Inventário Inventário e Partilha - REQUERENTE: Abelardo Hortencio Leite Viana - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso
desde janeiro do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que
assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intimese o inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte
interessada.
ADV: SILVIO CESAR FARIAS (OAB 6207/CE) - Processo 0137570-32.2013.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- REQUERENTE: THIAGO AUGUSTO FAÇANHA AURELIANO - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde
maio de 2018; tendo decorrido o prazo solicitado, sem que tenha havido qualquer manifestação do inventariante . Tal situação
fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o
presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER (OAB 24377/CE) - Processo 0139645-83.2009.8.06.0001 - Inventário - Inventário
e Partilha - REQUERENTE: Telma Regina Rodrigues de Lima - TERCEIRO: VALDELICE RODRIGUES DE LIMA e outros Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde novembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado
no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação,
aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: KATIA LIMA SALES LEITE (OAB 18338/CE) - Processo 0146578-91.2017.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha
- INVTE: Jose Wilson Lima Sales - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde outubro de 2018. Tal situação
fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o
presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: VIVIANE APARECIDA FERREIRA (OAB 185402/SP) - Processo 0149398-83.2017.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - REQUERENTE: Tatiana Rocha D’ambrosio - INVTE: Luciene Pinheiro dos Santos Rocha - Verifica-se que o presente
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feito encontra-se suspenso desde março do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII
da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no
arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: FRANCISCO ERIONALDO CRUZ (OAB 15205/CE), ADV: ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES (OAB 16755/
CE) - Processo 0151705-49.2013.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: RUTH LAGE BEZERRA e outros
- INVTE: DANIEL LAGE ALENCAR - HERDEIRO: Francisco Juvenal Vieira Lage - Verifica-se que o presente feito encontra-se
suspenso desde setembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal,
que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto,
intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da
parte interessada.
ADV: PAULO TELES DA SILVA (OAB 4945/CE), ADV: GEORGIA CAMPOS TELES DA SILVA (OAB 18141/CE) - Processo
0153488-03.2018.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Francisco Carvalho de Sena - Verifica-se que o presente
feito encontra-se suspenso desde novembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no
arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO (OAB 24787/CE) - Processo 0164160-70.2018.8.06.0001 - Inventário - Inventário
e Partilha - INVTE: Enedina Rodriges Lima - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde novembro de 2018.
Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: GERALDO RODRIGUES DE SOUSA (OAB 3646/CE) - Processo 0165112-20.2016.8.06.0001 - Inventário - Sucessões
- HERDEIRO: Francisco Jackson Rios e outros - INVTE: Manuel de Sousa Rios - Verifica-se que o presente feito encontra-se
suspenso desde novembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal,
que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto,
intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da
parte interessada.
ADV: FRANCISCO RERISSON OLIVEIRA DE SOUSA (OAB 9595/CE) - Processo 0167272-77.2000.8.06.0001 - Inventário
- Inventário e Partilha - INVENTARIANTE P: Mirian de Freitas Nogueira - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - Verificase que o presente feito encontra-se suspenso desde janeiro do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no
artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito.
ADV: JOSE FELICIANO DE CARVALHO (OAB 1094/CE) - Processo 0172332-06.2015.8.06.0001 - Inventário - Sucessões REQUERENTE: Raimundo Martins de Souza - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde fevereiro de 2018;
tendo decorrido o prazo solicitado, sem que tenha havido qualquer manifestação da inventariante . Tal situação fere o princípio
consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não
havendo manifestação, aguardem-se os autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO (OAB 21516/CE), ADV: FRANCISCO HELIO BARRETO DE OLIVEIRA (OAB 12337/
CE) - Processo 0177663-66.2015.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Maria Helena Rodrigues
Damasceno - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde abril do corrente ano. Tal situação fere o princípio
consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para impulsionar o presente feito. Não
havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: FLAVIO JACINTO DA SILVA (OAB 6416/CE), ADV: WALBERTON HIGINO PRADO DE SOUSA (OAB 23258/CE) Processo 0180024-22.2016.8.06.0001 - Inventário - Sucessões - REQUERENTE: Mary Anny Mendes Alberto de Melo - Verificase que o presente feito encontra-se suspenso desde setembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no
artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação,
aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE), ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) Processo 0183929-64.2018.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Vanessa Peixoto Amorim - Verificase que o presente feito encontra-se suspenso desde março do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no
artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação,
aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: ANTHONY YURI PAZ VERAS (OAB 27896/CE) - Processo 0192527-75.2016.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - HERDEIRO: Liduina Bezerra Paz de Aguiar e outros - INVTE: Ludmila Bezerra Paz Veras - Verifica-se que o presente
feito encontra-se suspenso desde abril do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da
Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no
arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BORGES (OAB 18590/CE), ADV: JOSE ALENCAR SALES (OAB 2408/CE), ADV:
CICERO CARPEGIANO LEITE GONÇALVES (OAB 17888/CE), ADV: JULIO CARLOS CRISPINO LEITE FILHO (OAB 5705/
CE), ADV: YURY GOMES LE SUEUR (OAB 32049/CE), ADV: GUSTAVO CARVALHO DE SEQUEIRA (OAB 16137/CE), ADV:
PRISCILA SALES DE ALMEIDA BESSA (OAB 409357/SP), ADV: AURILA CAJAZEIRA GOMES (OAB 32244/CE), ADV: ABDIAS
JUNIO CAVALCANTE OLIVEIRA (OAB 7807/CE), ADV: CARLOS GIOVANE BARBOSA REBOUÇAS (OAB 19437/CE), ADV:
CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA (OAB 5207/CE), ADV: ISABEL DE ANDRADE RIBEIRO OLIVEIRA (OAB 15181/CE),
ADV: FRANCISCO ERIONALDO CRUZ (OAB 15205/CE) - Processo 0205980-74.2015.8.06.0001 - Inventário - Sucessões INVTE: Antonio Sales Magalhaes Junior - HERDEIRO: Luiz Antonio Moura Sales e outros - TERCEIRO: Jose Valadares Oliveira
e outros - Intimem-se os interessados sobre o pedido de alvará formulado na petição de fls.5207/5210. Vista ao Ministério
Público.
ADV: FRANCISCO APRIGIO DA SILVA (OAB 9073/CE) - Processo 0216292-80.2013.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
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Partilha - HERDEIRO: NIZZIARA HOLANDA AURELIANO - REQUERENTE: MARIA OZITA BATISTA AURELIANO - Verifica-se
que o presente feito encontra-se suspenso desde março do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no
artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação,
aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: FRANCISCO EVANDRO PAZ (OAB 18370/CE) - Processo 0217315-90.2015.8.06.0001 - Inventário - Sucessões REQUERENTE: Claudio Parente Ideburque Leal e outro - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde abril
2017. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: JOSE BENICIO FILHO (OAB 10173/CE) - Processo 0246106-94.2000.8.06.0001 - Inventário - Obrigação de Fazer
/ Não Fazer - INVENTARIANTE P: Lucia de Fatima Barbosa Silveira - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso
desde março do corrente ano. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que
assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intimese a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguarde-se, no arquivo, a iniciativa da parte
interessada.
ADV: MARIA NEILE VIEIRA SOARES (OAB 8669/CE) - Processo 0323646-24.2000.8.06.0001 - Inventario - Obrigação de
Fazer / Não Fazer - INVENTARIANTE P: Lina Maria Diogenes Fontenelle - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso
desde agosto de 2018; tendo decorrido o prazo solicitado, sem que tenha havido qualquer manifestação da inventariante .
Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: MARIA DO SOCORRO SAMPAIO (OAB 5676/CE) - Processo 0371221-28.2000.8.06.0001 - Inventario INVENTARIANTE P: Flavia Silva de Lemos e outros - INVENTARIANTE P: Francisco Wilson de Lemos (cpf: 001.326.163-00)
- Intime-se a inventariante do inteiro teor da informação de fls. 350.
ADV: RUDÁ BEZERRA DE CARVALHO (OAB 20502/CE) - Processo 0429702-32.2010.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - INVTE: Ana Paula Holanda e outro - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde outubro de 2016.
Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se o inventariante para
impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.
ADV: ANDERSON MARIO MARQUES DA ROCHA (OAB 12898B/CE) - Processo 0434332-83.2000.8.06.0001 - Inventário Obrigação de Fazer / Não Fazer - INVTE: Daniele Barbosa de Oliveira e outro - ESPÓLIO: Wilson Soares e Silva - TERCEIRO:
Adriano Siqueira e outros - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde setembro de 2018. Tal situação fere o
princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito.
ADV: LUIZ EDUARDO MAIA TIGRE (OAB 5635/CE), ADV: SAMARA SILVA BARROSO DIAS (OAB 5510/CE) - Processo
0470743-42.2011.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Marusia Queiroz Cabral e outro - Verifica-se
que o presente feito encontra-se suspenso desde setembro de 2018. Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º,
LXXVIII da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardese, no arquivo, a iniciativa da parte interessada.
ADV: GILMARA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 13461/CE), ADV: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA (OAB 13463/CE)
- Processo 0486106-69.2011.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Maria da Conceicao Marques de
Souza - Verifica-se que o presente feito encontra-se suspenso desde agosto de 2018; tendo decorrido o prazo solicitado, sem
que tenha havido qualquer manifestação da inventariante . Tal situação fere o princípio consubstanciado no artigo 5º, LXXVIII
da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. Isto posto, intime-se a inventariante para impulsionar o presente feito. Não havendo manifestação, aguardem-se os
autos no arquivo, e a iniciativa da parte interessada.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ROSALIA GOMES DOS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA GRACILENE MACEDO TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0362/2019
ADV: FERNANDO JOSE DO LAGO COSTA (OAB 3301/CE) - Processo 0121308-94.2019.8.06.0001 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Bem de Família - REQUERENTE: Tarciso Mauri Ramos Ferreira - Vistos etc. Com fundamento no artigo 485, VIII do
Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a manifestação do autor
na desistência da ação formulada às fls. 309. Sem custas. P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na
Distribuição e arquive-se o feito, com a fiel observância das formalidades e cautelas legais.
ADV: SERGIO SILVA COSTA SOUSA (OAB 2756/CE) - Processo 0150936-31.2019.8.06.0001 - Confirmação de Testamento
- Sucessões - REQUERENTE: Ximena Trevia Prado de Vasconcelos - Vistos etc. Ximena Trevia Prado de Vasconcelos e
Cristiano Jorge Perdigão de Vasconcelos, devidamente qualificados, requereram o cumprimento do testamento deixado por
Francisco Ximenes Prado. O pedido está instruído com a documentação necessária ao objeto da súplica preambular. Instado a
se pronunciar, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido. Isto posto, achando-se o testamento
perfeito em suas formalidades, determino o seu regular registro, arquivamento e cumprimento. Após, intime-se o testamenteiro
nomeado para assinar, em cinco dias, o termo de testamentaria, devendo os requerentes fornecer o respectivo endereço, caso
tenham conhecimento. Ciência ao Órgão Ministerial. Custas de lei. Quanto ao pedido de fls. 29/31, deve a Sra. Júlia Maria
Prado de Oliveira providenciar a sua habilitação nos autos do Inventário/Arrolamento. P.R.I. Expeça-se o competente traslado. A
seguir, arquivem-se os presentes autos.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0183457-63.2018.8.06.0001 Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Sucessões - REQUERENTE: Rita Aldemira Lima Felix - Vistos etc. Tratam os presentes autos de
pedido de alvará formulado por RITA ALDEMIRA LIMA FELIX, devidamente qualificada na exordial. Tendo em vista os pareceres
fiscal e ministerial de fls. 86 e 113/114, respectivamente, determino a expedição do competente alvará, autorizando a requerente
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RITA ALDEMIRA LIMA FELIX a levantar as quantias comprovadas às fls. 68/70. Exp. de logo. No mais, defiro o pedido de
gratuidade judiciária. P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com a
fiel observância das formalidades e cautelas legais.

EXPEDIENTES DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2189/2019
ADV: ALESSANDRO MARQUES BARROSO (OAB 18899/CE), ADV: DAYSE SABINO NUNES BATISTA (OAB 24107/CE)
- Processo 0123823-05.2019.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Francisca Jailza de Paiva Gomes - Cls.,
Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, impulsionar devidamente o feito, cumprindo as determinações contidas
na decisão de fls. 25, notadamente quanto a apresentação das primeiras declarações, sob pena de remoção do cargo. Deverá,
ainda, no mesmo prazo acima, manifestar-se acerca das alegações ofertadas às fls. 30/31 e documentos. Publique-se. Intimese.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2190/2019
ADV: PEDRO BRANDAO NETO (OAB 29826/CE), ADV: ANTONIO JOCELIO GOMES (OAB 2684/AC) - Processo 004903673.2017.8.06.0001 (processo principal 0147184-22.2017.8.06.0001) - Remoção de Inventariante - Inventário e Partilha REQUERENTE: Telina Josino de Amorim e outro - : Tenório Cavalcante Josino - Cls., Intime-se a requerente para, querendo,
oferecer réplica. Publique-se. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2191/2019
ADV: RAYSA MORGANNA FERNADES BEZERRA (OAB 30895/CE), ADV: TASSIA CYNTHIA SILVA SOMBRA (OAB 32059/
CE) - Processo 0161365-28.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Inventário e Partilha - INVTE: Leiria Maria Ferreira Lima Cls., Defiro o pedido de fls. 73 concedendo um prazo adicional de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2192/2019
ADV: JOANA CARVALHO BRASIL (OAB 14892/CE) - Processo 0012958-12.2019.8.06.0001 (processo principal 011754068.2016.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Inventário e Partilha - CREDOR: Condominio Edificio Arnaldo Bernhard - INVTE:
Vera Silva Lima Campos - Cls., Intime-se a parte promovente para, querendo, oferecer réplica. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2193/2019
ADV: AMADEU GOMES DE BARROS LEAL FILHO (OAB 2295/CE) - Processo 0139106-05.2018.8.06.0001 - Inventário Inventário e Partilha - INVTE: Gizelia Soares de Melo Cardoso - Cls., Intime-se a inventariante, para, no prazo de 05 (cinco)
dias, comparecer nesta serventia para proceder a assinatura do termo de compromisso, com a retificação requerida às fls. 53,
e nos, 20 (vinte) dias subsequentes, deverá a inventariante, reapresentar as primeiras declarações, fazendo constar no rol de
herdeiros, o espólio do herdeiro falecido Raimundo Soares de Melo, haja vista que não há direito de representação de herdeiro
pós-morto, conforme art. 1.851 do Código Civil, devendo, portanto, figurar como sucessor habilitado no presente inventário o
espólio respectivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2194/2019
ADV: RAFAELA MARIA REIS MATOS (OAB 27470/CE) - Processo 0152233-73.2019.8.06.0001 - Inventário - Inventário e
Partilha - REQUERENTE: Esio Pinheiro Neto - Cls., Atento a certidão de fls. 49, intime-se o requerente, por seu patrono, para
esclarecer se a ação nº 0609078-27.2000.8.06.0001 proposta por Maria Madalena Ribeiro Pinheiro refere-se ao inventário de
Esio Pinheiro. Publique-se. Intime-se.
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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2195/2019
ADV: IVAN LUCIO DE ANDRADE FALCAO JUNIOR (OAB 18445/CE), ADV: FERNANDO AUGUSTO DE MELO FALCAO
(OAB 12414/CE), ADV: MARCIO GABRIEL PLASTINA JUNIOR (OAB 36460/CE), ADV: JAMILA BRAGA PAIVA MARTINS (OAB
38875/CE) - Processo 0133300-52.2019.8.06.0001 - Inventário - Sucessões - REQUERENTE: Ulla Cassiano Barbosa - Cls.,
Intime-se a requerente para se manifestar acerca da informação contida na certidão de fls. 44. Publique-se. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2196/2019
ADV: FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA VIANA (OAB 15287/CE) - Processo 0153963-22.2019.8.06.0001 - Arrolamento
Sumário - Arrolamento de Bens - ARROLANTE: Ana Herica Brasil Figueiredo - Cls., A fim de preencher os ditames legais
previstos no artigo 659 e parágrafos do Código de Processo Civil, determino a intimação da requerente para instruir o feito
com a matrícula atualizada do imóvel inventariado. Deverá, ainda, comparecer à secretaria a fim e subscrever o termo de
adjudicação para fins de homologação. Publique-se. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2197/2019
ADV: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARLOS (OAB 10289/CE), ADV: HELANE MELO CARDOSO DE OLIVEIRA
(OAB 10309/CE), ADV: CIBELE FAUSTINO DE SOUSA (OAB 28696/CE) - Processo 0174026-05.2018.8.06.0001 - Inventário Inventário e Partilha - REQUERENTE: Yoanna Vitória Freire dos Santos Mesquita e outros - Cls., Atento ao teor da petição de
fls. 19/20 determino a intimação da requerente para instruir o feito com o endereço de Maria Zeni Lima a fim de que a mesma
seja citada para os termos da ação. Acera do pedido de habilitação formulado às fls. 23/27 deverá a pretensa herdeira acostar
aos autos seus documentos comprobatórios(RG, CPF, certidão de nascimento) com a filiação devidamente retificada. Publiquese. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2198/2019
ADV: IAN SANTOS DE MELO (OAB 31271/CE) - Processo 0144491-94.2019.8.06.0001 - Ação de Exigir Contas Levantamento - REQUERENTE: Thelmo Pontes de Araujo - Cls., Preliminarmente, intime-se o requerente, por seu patrono,
para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer acerca da existência de inventário de Áurea Stela Araújo. Cumprida a diligência,
venham-me os autos em conclusão para deliberação acerca da competência deste juízo. Publique-se. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2199/2019
ADV: RAFAEL DE MELLO E PINHO (OAB 23081/CE), ADV: PEDRO FABIO PARENTE COUTINHO (OAB 25351/CE) Processo 0143565-16.2019.8.06.0001 - Arrolamento Sumário - Sucessões - ARROLANTE: Raquel Nascimento Santos - Cls.,
Acerca do rito eleito, ouça-se o Ministério Público, nos termos do artigo 665 do Código de Processo Civil, face a existência de
herdeiro menor de idade. Sem prejuízo da diligência supra, consulte-se o CPF do falecido junto ao sistema BACENJUD, bem
como expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal solicitando informações acerca da existência e disponibilidade de valores,
a título de FGTS e PIS. Ato contínuo, oficie-se a Enpresa de Transporte Urbano de Fortaleza -ETUFOR solicitando que informe
acerca da existência de verbas rescisórias a serem percebidas pelo falecido e que o numerário seja colocado a disposição deste
juízo com o depósito em uma conta judicial. Cumpridas as diligências, me manifestarei acerca dos pedidos de alvará. Publiquese. Intime-se. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2200/2019
ADV: JOEL PINTO TAVARES (OAB 18825/CE) - Processo 0139970-14.2016.8.06.0001 - Inventário - Inventário e Partilha INVTE: Maria Nazaré de Sousa Nicolau - Cls., Defiro o pedido formulado às fls. 136, aguarde-se pelo prazo de 20 (vinte) dias, o
cumprimento das obrigações fiscais. Expedientes necessários.
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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2201/2019
ADV: ROGERIO MATIAS REBOUCAS DA SILVEIRA (OAB 7905/CE) - Processo 0799777-72.2000.8.06.0001 - Inventario
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - INVTE: VANIA XAVIER RAMOS DA SILVA - Cls., Compulsando os autos verifica-se que
remanesce o descumprimento da decisão de fls. 293, notadamente quanto a necessidade de habilitar no presente feito o
espólio da Sra. Mirtes Ramos Carneiro, haja vista, tratar-se de herdeira pós-morta, não havendo que se falar em direito de
representação, nos termos do art. 1.851 do CC. Portanto, intime-se a inventariante, pessoalmente,e por seu defensor, para, no
prazo de 15 (quinze) dias, reapresentar as últimas declarações, habilitando o espólio de Mirtes Ramos Carneiro devidamente
representado por inventariante nomeado em ação autônoma, bem como, relacionando os bens do acervo hereditário de acordo
com a avaliação judicial de fl. 244 e a informação contida no ofício de fl. 216, a fim de propiciar a regular tramitação do
Inventário, conforme já determinado no despacho de fls. 281 e decisão de fls. 293. Faculta-se a inventariante, em havendo
consenso entre os herdeiros, apresentar plano de partilha amigável,nos termos do art. 653 do CPC, subscrito por todos, com
firma reconhecida das assinaturas. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2202/2019
ADV: LUIZ GADELHA ROCHA NETO (OAB 10604/CE), ADV: LILIANA ROCHA LIMA (OAB 15199/CE) - Processo 029274488.2000.8.06.0001 - Inventario - INVENTARIANTE P: Clotilde Lopes Rabelo - REQUERENTE: ERIVALDO VITAL BARROS e
outro - Cls., Intime-se o requerente para tomar ciência do desarquivamento e digitalização do feito devendo, no prazo de 05
(cinco) dias, requerer o que de direito. Publique-se. Decorrido o prazo in albis, arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2203/2019
ADV: ROBERIO FONTENELE DE CARVALHO (OAB 7531/CE), ADV: DAVID ACCIOLY DE CARVALHO (OAB 17722/CE),
ADV: LUCE NUNES DE CARVALHO COELHO (OAB 30229/CE) - Processo 0161234-53.2017.8.06.0001 - Arrolamento Sumário
- Inventário e Partilha - INVTE: REBECA SOBREIRA CORDEIRO - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019,
publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa
imprimir andamento ao processo, Em cumprimento a sentença de fls. 252/256, intime-se a inventariante, por seus patronos,
para, no prazo de 05 (cinco) dias proceder o recolhimento das custas.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2204/2019
ADV: NADJA COSTA TAVARES DE MORAIS (OAB 32419/CE) - Processo 0142028-82.2019.8.06.0001 - Abertura, Registro e
Cumprimento de Testamento - Sucessões - REQUERENTE: Danielle da Rocha Lira - Vistos etc. Trata-se de pedido de Abertura,
Registro e Cumprimento de Testamento Público deixado pela falecida HERMOSA DA ROCHA LIRA, requerido por DANIELLE
DA ROCHA LIRA. Testamento Público acostado às fls. 08/09. A inicial foi instruída com os documentos necessários. Parecer
ministerial opinando pela inexistência de vício externo e pelo cumprimento do disposto no art. 735, § 2º, do CPC. Eis o sucinto
relatório. Passo a decidir fundamentadamente. Compulsando detidamente a documentação acostada à exordial, mormente o
parecer ministerial de fls. 26/28, temos como firme a inexistência de vícios extrínsecos do testamento. Assim, necessário o
registro, arquivo e cumprimento do testamento em tela. Posto isso, ante a inexistência de vícios, determino que a secretaria
expeça o competente traslado após a assinatura do termo da testamentaria, nos moldes do art. 735, §§ 3º e 4º, do CPC. Intimese a requerente, ora nomeada testamenteira dativa, para subscrever o sobredito termo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpridas as formalidades da decisão e verificada a res judicata, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO GIRAO ABREU
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUYANNE NOGUEIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2205/2019
ADV: ROGERIO MATIAS REBOUCAS DA SILVEIRA (OAB 7905/CE) - Processo 0914379-85.2014.8.06.0001 - Alvará Judicial
- Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Marina Araujo Braz - Conforme disposição expressa no Provimento
nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que
possa imprimir andamento ao processo, tendo em vista o enunciado acima foi(ram) gerado(s) ATO ORDINATÓRIO. Intimar o(a)
Requerente pessoalmente e por seu Defensor Público para tomar ciência e manifestar-se acerca do Documento de fls. 182,
oriundo do BANCO DO BRASIL S/A.
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VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HORTÊNSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0996/2019
ADV: RENAN BARBOSA DE AZEVEDO (OAB 23112/CE) - Processo 0110633-72.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Multas e demais Sanções - REQUERENTE: Iranize Lira de Oliveira - REQUERIDO: Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN-CE - Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza - AMC - R.h. Intime-se a parte autora para
se manifestar acerca das contestações e documentos que acompanham de fls. 29/138 e 139/168, no prazo legal. Expediente
necessário. Fortaleza/CE, 16 de abril de 2019. Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito da 1ª V.J.E.F.P.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0159915-79.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Francisca Gleciane Nogueira Soares - REQUERIDO: Estado do Ceará
- Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.h. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da contestação de
fls. 79/96, no prazo legal. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 20 de agosto de 2019. Francisco Chagas Barreto Alves Juiz de
Direito da 2ª V.J.E.F.P., em respondência

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HORTÊNSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0997/2019
ADV: TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARROSO (OAB 21009/CE) - Processo 0168303-68.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Saúde - REQUERENTE: José Ribamar Ribeiro Sampaio - REQUERIDO: ISSEC - Instituto de Saúde
dos Servidores do Estado do Ceará. - Estado do Ceará - Assim, determino que a parte autora, no prazo, de 15 (quinze) dias,
emende a inicial, atribuindo a quem pretende acionar, se o INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ
ISSEC ou o Estado do Ceará, com base nos dados acima citados, assim como apresentar orçamento referente aos tratamentos
de saúde requerido nos autos, sob pena de indeferimento da inicial, a teor do art. 321, caput, e seu parágrafo único, do NCPC.
Intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019. Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HORTÊNSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0998/2019
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0152981-08.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Silvia Helena Silva Souza - REQUERIDO: Município de Fortaleza Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - R.h. Intime-se a parte autora para se manifestar
acerca da contestação de fls. 86/92, no prazo legal. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019. Hortênsio
Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito da 1ª V.J.E.F.P.
ADV: ANA PAULA PORFIRIO BARBOSA (OAB 26855/CE) - Processo 0164258-21.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Licenças / Afastamentos - REQUERENTE: Álvaro Fernandes Ferreira - REQUERIDO: Instituto Doutor
José Frota - Ijf - R.h. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da contestação de fls. 19/32, no prazo legal. Expediente
necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019. Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito da 1ª V.J.E.F.P.
ADV: SHARLYS MICHAEL DE SOUSA LIMA AGUIAR (OAB 20870/CE) - Processo 0164600-32.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios - REQUERENTE: Sharlys Michael de Sousa Lima Aguiar - REQUERIDO:
Estado do Ceara - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.h. Intime-se a parte autora para se
manifestar acerca da contestação de fls. 49/52, no prazo legal. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito da 1ª V.J.E.F.P.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0165181-47.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Josefa Nonata Mota - REQUERIDO: Estado do Ceará - Estado do
Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.h. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da contestação
e documentos que acompanham de fls. 80/116, no prazo legal. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito da 1ª V.J.E.F.P.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0165220-44.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria Inês Souza dos Anjos - REQUERIDO: Estado do Ceará - Estado
do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - R.h. Intimese a parte autora para se manifestar acerca da contestação de fls. 76/91, no prazo legal. Expediente necessário. Fortaleza/CE,
09 de setembro de 2019. Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito da 1ª V.J.E.F.P.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0165230-88.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Neide Alves Mota - REQUERIDO: Estado do
Ceará - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.h. Intime-se a parte autora para se manifestar
acerca da contestação de fls. 78/97, no prazo legal. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019. Hortênsio
Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito da 1ª V.J.E.F.P.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
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JUIZ(A) DE DIREITO HORTÊNSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0999/2019
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168574-77.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Francisca Kelcilene Nogueira Santana - REQUERIDO: Municipio
de Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - CITE-SE o MUNICÍPIO DE
FORTALEZA, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30(trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido
acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de
logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a designação de audiência
de conciliação, instrução e julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou
prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora
para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que porventura deseja produzir. Cite-se
e intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019. Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HORTÊNSIO AUGUSTO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1000/2019
ADV: MAGDA GOMES DE MATOS (OAB 28151/CE) - Processo 0166979-43.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Joseleuda Beserra de Souza Silva - REQUERIDO: INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - IPM - Por esta razão, DEFIRO os efeitos da antecipação da tutela de
urgência para determinar que o Requerido suspenda incontinenti a cobrança do desconto referente à assistência à saúde da
remuneração da Requerente, código 0606, sob a matrícula nº 16212 02 (remuneração do cargo 02). Determino a exclusão do
Município de Fortaleza do polo passivo da demanda, visto que o recolhimento de valores referentes a questão de saúde são
de competência do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA IPM. CITE-SE o Requerido, por mandado
a ser cumprido por oficial de justiça, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009),
conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem
como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer
a designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou
questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada
a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que
porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo legal para tal fim, dê-se vistas ao
Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos conclusos para os fins de direito.
Cite-se e intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 10 de setembro de 2019. Hortênsio Augusto Pires Nogueira Juiz de
Direito

EXPEDIENTES DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0880/2019
ADV: CÍCERO LEANDRO DOS SANTOS BELÉM (OAB 38972/CE) - Processo 0168116-60.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Saúde - REQUERENTE: Ricardo Soares Varela - REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria
Geral do Estado do Ceará - PGE - TERCEIRO: Ministério Público do Estado do Ceará - Assim, DEFIRO os efeitos da tutela
de urgência pretendida, para determinar que o ESTADO DO CEARÁ, por seu representante legal, obedecendo-se a ordem
cronológica das demandas junto à Secretaria de Saúde, forneça 01 (uma) CAIXA COM 30 (trinta) CÁPSULAS DE VENLAXIM
(CLORIDRATO DE VENLAFAXINA) de 150mg; B) 01 (uma) CAIXA COM 30 (trinta) CÁPSULAS DE VENLAXIM (CLORIDRATO
DE VENLAFAXINA de 75mg; C) 01 (uma) CAIXA COM 30 (trinta) CÁPSULAS DE REMERON SOLTAB (MIRTAZAPINA) de
45mg; D) 01 (uma) CAIXA COM 30 (trinta) CÁPSULAS DE DONAREN RETARD de 150mg; E) 02 (duas) CAIXAS COM 30
(trinta) CÁPSULAS CADA DE OLANZAPINA 5mg; E F) 02 (duas) CAIXAS COM 30 (trinta) CÁPSULAS CADA DE DORENE
(PREGABALINA) de 150mg, para RICARDO SOARES VARELA, por mês, por tempo indeterminado, conforme declaração
médica do profissional de saúde que acompanha o seu caso, a qual deverá ser renovada a cada 06 (seis) meses, sob pena
de bloqueio de verba pública suficiente para a satisfação da obrigação, sem prejuízo de responsabilidade criminal e política,
esta nos termos do art. 4º, VIII e art. 74 da Lei nº 1.079/50, o que faço com arrimo no art. 5º, incisos XXXV e LIV, de CF/88, c/c
o art. 3º, da Lei Federal 12.153/2009. CITE-SE o ESTADO DO CEARÁ via portal eletrônico, para, querendo, contestar o feito
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de
acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento.
INTIME-SE o ESTADO DO CEARÁ, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, para, para o fiel cumprimento desta
decisão interlocutório, na maior brevidade possível, em face da urgência que o caso requer. Ato contínuo, em se constatado que
o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de
logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as
provas que porventura deseja produzir. Replicada a contestação, ou decorrido in albis o prazo para esse fim, encaminhem-se os
autos ao representante do Ministério Público Em sequência, retornem os autos conclusos para julgamento ou para designação
de instrução, em caso de imprescindível ao deslinde da presente quaestio juris. Da presente decisão interlocutória, dê-se
ciência a autora, por seu patrono. Cite-se e intime-se. Expediente necessário e em caráter de urgência. Fortaleza/CE, 09 de
setembro de 2019. Francisco Chagas Barreto Alves Juiz de Direito Assinado por Certificação Digital¹
ADV: MARCIO RAFAEL GAZZINEO (OAB 23495/CE) - Processo 0168539-20.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado
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Especial Cível - Descontos Indevidos - REQUERENTE: Jose Artur Costa D’almeida - REQUERIDO: Instituto de Previdência
do Município (IPM) - Ante o exposto, DEFIRO, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional aqui pretendida, para ordenar
que o Instituto de Previdência da Município suspenda imediatamente os descontos efetuados nos vencimentos de JOSÉ
ARTUR COSTA D ALMEIDA com a finalidade de pagamento do IPM-SAÚDE. Cite-se o Instituto de Previdência do Município
de Fortaleza - IPM, através de seu procurador, mediante mandado com antecedência mínima de 30 dias, conforme determina
o art. 7º da Lei nº 12.153/2009, para, querendo, apresentar resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e/ou rol de
testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, bem como apresentar o histórico dos contra cheques da promovente dos
últimos cinco anos a contar da propositura da presente demanda. Por meio do presente mandado se determinará, ainda, que
adote as providências necessárias ao efetivo cumprimento da concessão da antecipação da tutela jurisdicional requestada,
imediatamente. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes,
ou decorrido in albis o prazo legal para tal fim, dê-se vistas ao Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em
sequência, retornem os autos conclusos para os fins de direito. Da presente decisão interlocutória, dê-se ciência a autora, por
seu patrono. Demais expedientes de estilo. Fortaleza/CE, 09 de Setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0844/2019
ADV: DAVID VENTURA MOTA LIMA (OAB 38926/CE) - Processo 0150474-74.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Emmanuel Marinho Assunção - REQUERIDO:
ENEL - Companhia Energética do Ceará - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.h. Vistos
e examinados Tendo em vista a admissão dos Embargos de Divergência em REsp. 1.163.020-RS como representativo da
controvérsia atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do
Sistema de Distribuição de energia Elétrica (TUSD), na base de cálculo do ICMS, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o
REsp 1.692.023/MT, bem como considerando a decisão do eminente Ministro Relator que determinou a suspensão de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem em todo território nacional
(art. 1.037, II, CPC), determino a suspensão da presente demanda até ulterior decisão. Intime-se. Providencie a Secretaria
Única os registros competentes. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 23 de agosto de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0737/2019
ADV: MATHEUS DE AZEVEDO MENDES (OAB 40100/CE) - Processo 0135092-41.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Tabelionatos, Registros, Cartórios - REQUERENTE: Maria de Fátima Leitão Castelo Branco - R.h.
Encaminhem-se os autos ao representante do Ministério Público, para, querendo, ofertar parecer de mérito. Expediente
necessário. Fortaleza, 17 de julho de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0881/2019
ADV: PATTRICK LUIS RAMOS DE CARVALHO (OAB 20725/CE) - Processo 0167888-85.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Aimê Barros Guedes - REQUERIDO: Estado do
Ceará - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará pelo rito
do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o ESTADO DO CEARÁ, via portal eletrônico, para, querendo, contestar o feito
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de
acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ato
contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha
apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os autos conclusos para
os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se. Expediente necessário.
Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO (OAB 26511/CE) - Processo 0168191-02.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Auxílio-Alimentação - REQUERENTE: Jose Edinardo Lopes Maciel - REQUERIDO: Município de
Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará pelo rito do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo, contestar o feito
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de
acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ato
contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha
apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os autos conclusos para
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os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se. Expediente necessário.
Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO NETO (OAB 32418/CE) - Processo 0168218-82.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Lucia Mary Rodrigues Coutinho REQUERIDO: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168364-26.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Daniele Costa do Vale - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza Procuradoria Geral do Município - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará pelo rito do Juizado Especial
da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo, contestar o feito no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que
disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e
as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ato contínuo,
em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado
documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os autos conclusos para os fins de
direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/
CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168367-78.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Aila Oliveira do Nascimento - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza
- Procuradoria Geral do Município - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará pelo rito do Juizado Especial
da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo, contestar o feito no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que
disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e
as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ato contínuo,
em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado
documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os autos conclusos para os fins de
direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/
CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168375-55.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Patricia Maria Cavalcante do Nascimento - REQUERIDO: Municipio
de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará pelo rito do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo, contestar o feito
no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de
acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ato
contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha
apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os autos conclusos para
os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se. Expediente necessário.
Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0882/2019
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168342-65.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Francisca Ivanir Freitas - REQUERIDO: Município de Fortaleza Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
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ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168344-35.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Marta Maria dos Santos - REQUERIDO: Município de Fortaleza Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168377-25.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Rita Liduina Silva de Paula - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168383-32.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Ivoneide Silva de Freitas - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA , via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168387-69.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Jeffson e Silva Nogueira - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168391-09.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Ednei Xavier da Silva - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - Município
de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará pelo
rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168396-31.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Francisca Valderlania Pinheiro de Castro Aristoteles - REQUERIDO:
Municipio de Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial
em seu plano formal para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça
gratuita. A ação tramitará pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal
eletrônico, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido
acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de
logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência
de conciliação, instrução e julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou
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prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora
para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em
sequência, retornem os autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono.
Cite-se e intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168400-68.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Aleckssevia de Oliveira Sampaio - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza
- Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará
pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, via portal eletrônico, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e
julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou
ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar
réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os
autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se.
Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168496-83.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria da Conceição Sales Barbosa - REQUERIDO: Municipio
de Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Dito isto, recebo a inicial em
seu plano formal para que produza seus jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça
gratuita. A ação tramitará pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Cite-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA , via portal
eletrônico, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido
acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de
logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência
de conciliação, instrução e julgamento. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou
prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora
para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em
sequência, retornem os autos conclusos para os fins de direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono.
Cite-se e intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ROBERTO REBOUÇAS DE SOUSA (OAB 34625/CE) - Processo 0168507-15.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Ana Célia Lima da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceará - Estado do
Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Dito isto, recebo a inicial em seu plano formal para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, oportunidade em que concedo os benefícios da justiça gratuita. A ação tramitará pelo rito do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Cite-se o ESTADO DO CEARÁ, via portal eletrônico, para, querendo, contestar o feito no prazo
de 30 (trinta) dias (art. 7.º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que
disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e
as provas que pretende produzir, e/ou requerer a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ato contínuo,
em se constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado
documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Em sequência, retornem os autos conclusos para os fins de
direito. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Cite-se e intime-se. Expediente necessário. Fortaleza/
CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO CHAGAS BARRETO ALVES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0883/2019
ADV: ROBERTO REBOUÇAS DE SOUSA (OAB 34625/CE) - Processo 0168510-67.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Cladiana Mesquita Braga - REQUERIDO: Estado do Ceará - Estado do
Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Cite-se e Intime-se o ESTADO DO CEARÁ, via portal, para, querendo,
contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de logo, caso entenda necessário,
proposta de acordo e as provas que pretende produzir. Ato contínuo, em se constatado que o Promovido alegou questões
preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de logo determinada a intimação
da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas que porventura
deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo legal para tal fim, dê-se vistas ao Ministério
Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos conclusos para julgamento. Do presente
despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Citem-se e intimem-se. Demais expedientes necessários. Fortaleza/CE, 09
de Setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168514-07.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Renata Cristina Farias de Souza - REQUERIDO: Município de
Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Cite-se e Intime-se o MUNICÍPIO
DE FORTALEZA, via portal, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme
estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para
apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir. Ato contínuo, em se
constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado
documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo
legal para tal fim, dê-se vistas ao Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos
conclusos para julgamento. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Citem-se e intimem-se. Demais
expedientes necessários. Fortaleza/CE, 09 de Setembro de 2019.
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ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168530-58.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Abnoan Boa Freitas - REQUERIDO: Município de Fortaleza - Município
de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Cite-se e Intime-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA,
via portal, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido
acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de
logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir. Ato contínuo, em se constatado que o
Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de
logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando
as provas que porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo legal para tal
fim, dê-se vistas ao Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos conclusos
para julgamento. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Citem-se e intimem-se. Demais expedientes
necessários. Fortaleza/CE, 09 de Setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168544-42.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria Elizabeth Nunes Cavalcante - REQUERIDO: Município de
Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Cite-se e Intime-se o MUNICÍPIO
DE FORTALEZA, via portal, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme
estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para
apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir. Ato contínuo, em se
constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado
documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo
legal para tal fim, dê-se vistas ao Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos
conclusos para julgamento. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Citem-se e intimem-se. Demais
expedientes necessários. Fortaleza/CE, 09 de Setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168545-27.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria Conceição Nogueira de Sousa - REQUERIDO: Município de
Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Cite-se e Intime-se o MUNICÍPIO
DE FORTALEZA, via portal, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme
estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para
apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir. Ato contínuo, em se
constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado
documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo
legal para tal fim, dê-se vistas ao Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos
conclusos para julgamento. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Citem-se e intimem-se. Demais
expedientes necessários. Fortaleza/CE, 09 de Setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168567-85.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria de Fatima Pereira da Silva - REQUERIDO: Municipio de
Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Cite-se e Intime-se o MUNICÍPIO
DE FORTALEZA, via portal, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme
estabelecido acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para
apresentar de logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir. Ato contínuo, em se
constatado que o Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado
documentação, fica de logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentando as provas que porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo
legal para tal fim, dê-se vistas ao Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos
conclusos para julgamento. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Citem-se e intimem-se. Demais
expedientes necessários. Fortaleza/CE, 09 de Setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0168583-39.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Cosme Beserra Costa Neto - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - Cite-se e Intime-se o MUNICÍPIO DE FORTALEZA,
via portal, para, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias (art. 7º da Lei 12.153/2009), conforme estabelecido
acima, fornecendo ao Juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem como para apresentar de
logo, caso entenda necessário, proposta de acordo e as provas que pretende produzir. Ato contínuo, em se constatado que o
Promovido alegou questões preliminares e/ou prejudiciais de mérito, ou ainda, que tenha apresentado documentação, fica de
logo determinada a intimação da parte autora para, querendo, apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando
as provas que porventura deseja produzir. Empós a manifestação das partes, ou decorrido in albis o prazo legal para tal
fim, dê-se vistas ao Ministério Público para opinar acerca do mérito da questão. Em sequência, retornem os autos conclusos
para julgamento. Do presente despacho, dê-se ciência ao autor, por seu patrono. Citem-se e intimem-se. Demais expedientes
necessários. Fortaleza/CE, 09 de Setembro de 2019.

EXPEDIENTES DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO CLEIRIANE LIMA FROTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0163/2019
ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB 8767/CE), ADV: ARIANO MELO PONTES (OAB 15593/CE) - Processo 001920478.2006.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Veronica Maria Leite Braga
de Brito - REQUERIDO: Estado do Ceará e outro - Ante à integral quitação da obrigação do executado, tem-se por satisfeita
a execução, pelo que a declaro extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, aplicável ao cumprimento de sentença, por
expressa previsão contida no art. 513 do referido Código. Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e
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arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB 8767/CE), ADV: ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO (OAB 8502/
CE) - Processo 0037073-20.2007.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: Estado
do Ceará e outro - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - Ante à integral quitação da obrigação do executado, tem-se
por satisfeita a execução, pelo que a declaro extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, aplicável ao cumprimento de
sentença, por expressa previsão contida no art. 513 do referido Código. Determino a expedição dos alvarás conforme requerido
às fls. 180/182. Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimese. Exp. Nec.
ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB 8767/CE) - Processo 0056207-04.2005.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria de Lourdes Barbosa - Ante à integral quitação da obrigação do
executado, tem-se por satisfeita a execução, pelo que a declaro extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, aplicável ao
cumprimento de sentença, por expressa previsão contida no art. 513 do referido Código. Determino a expedição dos alvarás
conforme requerido às fls. 223/224. Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Exp. Nec.
ADV: ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO (OAB 8502/CE), ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB 8767/
CE) - Processo 0120653-40.2010.8.06.0001 - Procedimento Comum - Descontos Indevidos - REQUERENTE: Lúcia de Fátima
Araújo Pires - REQUERIDO: Estado do Ceará e outro - Ante à integral quitação da obrigação do executado, tem-se por satisfeita
a execução, pelo que a declaro extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, aplicável ao cumprimento de sentença, por
expressa previsão contida no art. 513 do referido Código. Determino a expedição dos alvarás conforme requerido às fls. 117/119.
Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Exp. Nec.
ADV: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA (OAB 132649/SP) - Processo 0149183-39.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Anulação de Débito Fiscal - REQUERENTE: Grancarga Transportes e Guindastes S.a. - Em se tratando de ação com
objeto suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo de IPVA, com resguardo de cobrança ou restrição administrativa
em desfavor da empresa autora, pelo princípio da vedação a decisão surpresa, determina-se a intimação da requerente, para
se manifestar sobre potencial declínio da competência para uma das Varas da Execução Fiscal desta Comarca. Expedientes
Necessários.
ADV: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA (OAB 132649/SP) - Processo 0149183-39.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Anulação de Débito Fiscal - REQUERENTE: Grancarga Transportes e Guindastes S.a. - Tendo em vista o pedido de
desistência de fl. 55, intime-se a representante do Ministério Público.
ADV: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA (OAB 132649/SP) - Processo 0149183-39.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Anulação de Débito Fiscal - REQUERENTE: Grancarga Transportes e Guindastes S.a. - Destarte, com fulcro no art.
485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por esta minha sentença, a DESISTÊNCIA requestada e, por azo de
consequência, decreto a extinção do presente feito, sem resolução do mérito. Custas finais. Deixo de condenar a parte autora
em honorários advocatícios, vez não formalizada a relação processual. P.R.I. Ciência ao MP. Após o trânsito em julgado desta
decisão, ARQUIVEM-SE os autos, com a baixa devida.
ADV: PROCURADOR CARLOS OTAVIO DE ARRUDA BEZERRA-PROC. DO ESTADO. (OAB 3/CE), ADV: CICERO MARIO
DUARTE PEREIRA (OAB 12564/CE) - Processo 0509144-96.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Militar - REQUERENTE:
Sidney dos Santos Braga - REQUERIDO: Estado do Ceara e outro - Destarte, com fulcro no art. 485, VIII do Código de Processo
Civil, HOMOLOGO, por esta minha sentença, a DESISTÊNCIA requestada e, por azo de consequência, decreto a extinção do
presente feito, sem resolução do mérito. A par de fl. 31, concedo os benefícios da justiça gratuita (Art. 1º, da Lei nº 1.060/1950),
afastando a incidência de custas. Condeno o promovente em honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (um mil reais),
conforme art. 85, §§2º e 8º, do CPC; devendo ser observada à suspensão estatuída no art. 98, §3º do CPC. P.R.I. Ciência ao
MP. Após o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os autos, com a baixa devida.
ADV: PROCURADOR ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (OAB 3/CE), ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB
8767/CE) - Processo 0716282-33.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE:
Maria Carmelita Alves de Lima - REQUERIDO: Estado do Ceara e outro - Ante à integral quitação da obrigação do executado,
tem-se por satisfeita a execução, pelo que a declaro extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, aplicável ao cumprimento
de sentença, por expressa previsão contida no art. 513 do referido Código. Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na
distribuição e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB 8767/CE), ADV: ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (OAB 6023/
CE), ADV: JOSE EMMANUEL SAMPAIO DE MELO (OAB 5210/CE) - Processo 0739322-44.2000.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Auxiliadora dos Santos Oliveira - REQUERIDO: Estado do
Ceará e outro - Ante à integral quitação da obrigação do executado, tem-se por satisfeita a execução, pelo que a declaro extinta,
nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, aplicável ao cumprimento de sentença, por expressa previsão contida no art. 513 do
referido Código. Determino a expedição dos alvarás conforme requerido às fls. 211. Cumpridas as formalidades legais, dê-se
baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Exp. Nec.
ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB 8767/CE), ADV: ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO (OAB 8502/
CE) - Processo 0771731-73.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Servidor Público Civil - REQUERENTE: Raimunda
Noronha - REQUERIDO: Estado do Ceara e outro - Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por Raimunda Noronha e
Fabiano Aldo Alves Lima, conforme a petição e documentos de fls. 247/273. Intimado, o Estado do Ceará efetuou os depósito
judiciais conforme comprovantes de fls. 304 e 305. Foram expedidos os alvarás da parte autora (fl. 308) e do valor referente aos
honorários sucumbenciais devidos ao Dr. Fabiano Aldo Alves Lima (fl. 307). Ante à integral quitação da obrigação do executado,
tem-se por satisfeita a execução, pelo que a declaro extinta, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, aplicável ao cumprimento
de sentença, por expressa previsão contida no art. 513 do referido Código. Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na
distribuição e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO CLEIRIANE LIMA FROTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0176/2019
ADV: FRANCISCA JANAINA MUNIZ NOGUEIRA (OAB 27708/CE) - Processo 0118110-49.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Cristina Silva Vasconcelos - REQUERIDO: Socicam - Terminais
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Rodoviários e Representações Ltda. - Estado do Ceará - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE
- Consta audiência de conciliação prévia designada para esta data fls.137/138. Contestado pelo ESTADO DO CEARÁ fls.149/178 e replicado ás fls. 184/187. Não localizada no endereço constante dos autos a Requerente fls. 180, porém
intimado respectivo causídico fls. 182/183. Contudo, há insuficiência de cientificação da outra Empresa Requerida fls.139 e
144. DESTARTE, determina-se: 1) o CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA ESTA DATA a ser pautada pela
UNIDADE DE GABINETE em nova data disponível; 2) intimação do causídico da parte Autora sobre fls. 144 e 180, devendo
apresentar endereços atualizados 5 dias. Ainda, com proveito, para GESTÃO DE DADOS PROCESSUAIS, á SEJUD 1º Grau
para RECATEGORIZAR peça de fls. 184/187 para RÉPLICA em vez de “contestação”, o que deverá ser observado doravante
pelos causídicos subscritores, quando de peticionamentos da espécie. Exp. Nec.
ADV: JOSE ANTONIO SOUZA DE MATOS (OAB 44177/PR) - Processo 0166917-03.2019.8.06.0001 - Procedimento
ordinário - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: T.P.P.D. - INTIME-SE a parte Autora PRAZO: 15 DIAS, para carrear
documento comprobatório do respectivo ENQUADRAMENTO DE PORTE, para fins de analisar COMPETÊNCIA, com potencial
declínio aos Juizados Especiais Fazenda Pública ( LEI 121563, Art. 2º c/c 5º, I). Superado o retro, só então análise de Juízo de
Admissibilidade da exordial e dados cadastrais (CLASSE/ASSUNTO). EXP. NEC.
ADV: ANTONIO EDGAR VASCONCELOS OLIVEIRA (OAB 39738/CE) - Processo 0186872-54.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Sistema Remuneratório e Benefícios - REQUERENTE: M.G.A.C. - REQUERIDO: E.C. - E.C.P.G.E.C.P. - Destarte, de
melhor técnica o CANCELAMENTO do ato audiencial prevista para amanhã. Ademais, já contestado às fls. 131/150 151/158 e
peticionamento intermediário às fls. 162 163/184, faculta-se a parte Autora prazo para réplica 15 dias. Exp. Nec.

EXPEDIENTES DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO NISMAR BELARMINO PEREIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0219/2019
ADV: FRANCISCO WARNEY BARROS (OAB 31543/CE), ADV: ALYSSON ARAGÃO DE AGUIAR (OAB 27083/CE) - Processo
0121850-15.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Convênio - REQUERENTE: Procuradoria Geral do Estado do Ceará PGE - REQUERIDO: Edinaldo Nascimento de Oliveira - Intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, dizerem
se têm interesse em produzir provas, justificando a sua pertinência. Exp. Nec.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO NISMAR BELARMINO PEREIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0223/2019
ADV: CARLOS ROBERTO MARTINS RODRIGUES (OAB 718/CE), ADV: JOSE CANDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE
ALBUQUERQUE (OAB 4040/CE), ADV: REBECCA AYRES DE MOURA CHAVES DE ALBUQUERQUE (OAB 10500/CE), ADV:
PAULO DE TARSO VIEIRA RAMOS (OAB 12897/CE), ADV: RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES (OAB 16077/CE) - Processo
0131855-77.2011.8.06.0001 - Procedimento Comum - Revogação/Anulação de multa ambiental - REQUERENTE: F. Gomes
Comércio e Serviços Ltda - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de
Fortaleza - PGM - Analisando os autos processuais, verificou esta Magistrada que os atuais patronos da parte autora constituídos
às fls. 200/202 não foram intimados do despacho de fl. 206, razão pelo qual determino à Secretaria Judiciária (SEJUD) para que
proceda com referida retificação no sistema SAJ/PG, bem como a intimação para ciência do despacho supracitado. Exp.Nec.
“Indefiro o petitório de restituição de prazo para réplica às fls. 200/201, considerando que à época do proferimento do despacho
de fl. 192 (12/02/2015), fora intimado o advogado constituído nos autos, sendo os atuais causídicos constituídos somente no dia
15/03/2016, conforme nova procuração à fl. 202. Considerando o interesse no prosseguimento da ação, determino a intimação
das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, dizerem se têm interesse em produzir provas, justificando a sua pertinência.
Exp. Nec.
ADV: JULIO YURI RODRIGUES ROLIM (OAB 27575/CE), ADV: RENATO RODRIGUES GOMES (OAB 36001/CE) - Processo
0148373-64.2019.8.06.0001 - Mandado de Segurança - Obrigação Acessória - IMPETRANTE: Everest Mineraçao Exportaçao
e Importaçao Eirelli - IMPETRADO: Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará
(Catri - Sefaz/ce) - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Determino a intimação da impetrante para,
no prazo legal, se manifestar quanto a certidão do oficial de justiça à fl. 37, devendo fornecer o endereço correto da autoridade
coatora. Exp.Nec.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE) - Processo 0148733-96.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria Francisca Soares Alves - Intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez)
dias, dizerem se têm interesse em produzir provas, justificando a sua pertinência. Exp. Nec.
ADV: ADRIANO RODRIGO BROLIN MAZINI (OAB 29101/PR) - Processo 0175715-55.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Entregar - REQUERENTE: Francisca Soares de Araújo - REQUERIDO: Biosystems Comércio Importação
Exportação de Equipamentos para Laboratórios Ltda. - Analisando os autos processuais, verificou essa Magistrada, que a parte
promovida Biosystems Comércio Importação Exportação de Equipamentos Para Laboratórios LTDA ,não foi intimada para tomar
ciência do despacho de fl. 130, razão pelo qual determino à Secretaria Judiciaria (SEJUD I) para proceder com a referida
intimação. Exp. Nec. “Intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, dizerem se têm interesse em produzir
provas, justificando a sua pertinência. Exp. Nec.
ADV: MARISLEY PEREIRA BRITO (OAB 8530/CE) - Processo 0614604-72.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum DIREITO TRIBUTÁRIO - REQUERENTE: Francisco de Assis Ferreira Lima - REQUERIDO: Tribunal de Contas do Estado do
Ceara - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - Defiro o petitório de fl. 153, devendo-se os autos aguardar na Secretaria
Judiciária (SEJUD I) pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, ou havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.
Exp. Nec.
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JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0938/2019
ADV: JOYCIANE FERREIRA CAVALCANTE MARQUES (OAB 31185/CE) - Processo 0146065-55.2019.8.06.0001 Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Nacional de Trânsito - REQUERIDO: Autarquia Municipal de Trânsito e
Cidadania de Fortaleza - AMC - *
ADV: ZACHARIAS AUGUSTO DO AMARAL VIEIRA (OAB 40855/CE) - Processo 0146065-55.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Sistema Nacional de Trânsito - REQUERENTE: Francisco Suliê Campos - REQUERIDO: Autarquia
Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza - AMC - TERCEIRO: Ministério Público do Estado do Ceará - R. H. Intime-se
a parte autora para manifestar-se sobre a contestação, no prazo legal. Empós, retornem os autos conclusos. Expedientes
necessários. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: DIEGO ANDRE VARJAO COSTA GOMES (OAB 32171/CE), ADV: PAULO ANDERSON LACERDA VASCONCELOS
(OAB 32376/CE) - Processo 0149168-70.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Promoção / Ascensão REQUERENTE: Orlando Chagas Junior - REQUERIDO: Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza - Urbfor - Recebidos
hoje. Conclusos. Em face da documentação suscitadas pelo requerido em contestação, intime-se o requerente, através de seu
patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 351 do CPC. Expediente
necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: MARCIA SAMPAIO BELCHIOR (OAB 34916/CE) - Processo 0155491-91.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Saúde - REQUERENTE: M.L.M.P. - REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará
- PGE - TERCEIRO: Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos hoje. Conclusos. Em face das preliminares suscitadas
pelo requerido em contestação, intime-se a parte requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim
o deseje, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 351 do CPC. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de
2019.
ADV: PATTRICK LUIS RAMOS DE CARVALHO (OAB 20725/CE) - Processo 0166359-31.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria de Fátima Martins Lemos Leite - REQUERIDO: Estado do Ceará Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Recebidos hoje. Conclusos. Em face das preliminares suscitadas pelo requerido
em contestação, intime-se a parte requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no
prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 351 do CPC. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: AUGUSTO CESAR CHAVES DE ANDRADE JUNIOR (OAB 24678/CE) - Processo 0167856-80.2019.8.06.0001 Procedimento do Juizado Especial Cível - Multas e demais Sanções - REQUERENTE: José Iran de Sousa - Pedro Clauber
Coelho - REQUERIDO: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - Recebidos hoje. Conclusos. Defiro
a gratuidade de justiça, à luz dos requisitos do art. 99, §3º, do CPC. Designo a data de 27/11/2019, às 09:30 horas, para a
realização da Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento Cível a se realizar na sala de audiências deste juízo, restando
cientificadas as partes que, não obtida a conciliação, proceder-se-á imediatamente à instrução e julgamento, nos termos do art.
27 da Lei 9.099/1995. Cite-se e intimem-se as partes em litígio para comparecerem ao ato audiencial. Providencie a Secretaria
Única os expedientes acima determinados, com observância à norma inscrita no art. 7º da Lei 12.153/2009, que prescreve que
a citação para a audiência de conciliação deverá ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Fortaleza, 06 de
setembro de 2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira Juiz de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: AUGUSTO CESAR CHAVES DE ANDRADE JUNIOR (OAB 24678/CE) - Processo 0167856-80.2019.8.06.0001 Procedimento do Juizado Especial Cível - Multas e demais Sanções - REQUERENTE: José Iran de Sousa - Pedro Clauber
Coelho - REQUERIDO: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - Recebidos hoje. Conclusos. Defiro
a gratuidade de justiça, à luz dos requisitos do art. 99, §3º, do CPC. Designo a data de 27/11/2019, às 09:30 horas, para a
realização da Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento Cível a se realizar na sala de audiências deste juízo, restando
cientificadas as partes que, não obtida a conciliação, proceder-se-á imediatamente à instrução e julgamento, nos termos do art.
27 da Lei 9.099/1995. Cite-se e intimem-se as partes em litígio para comparecerem ao ato audiencial. Providencie a Secretaria
Única os expedientes acima determinados, com observância à norma inscrita no art. 7º da Lei 12.153/2009, que prescreve que
a citação para a audiência de conciliação deverá ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Fortaleza, 06 de
setembro de 2019.
ADV: FRANCISCO ALLAN DE SOUZA SILVA (OAB 35267/CE) - Processo 0168070-71.2019.8.06.0001 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Descontos Indevidos - REQUERENTE: Giselle Barroso Vieira Costa - REQUERIDO: Instituto de
Previdencia do Municipio de Fortaleza - Ipm - Destarte, presentes os requisitos autorizadores, hei por bem CONCEDER a
medida liminar requestada, para o fim de determinar que o requerido, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM,
providencie a imediata sustação dos recolhimentos efetuados a título de custeio da verba intitulada “Fortaleza Saúde-IPM”
nos vencimentos da requerente, GISELLE BARROSO VIEIRA COSTA, até ulterior decisão deste juízo. Defiro a gratuidade de
justiça, à luz do disposto no art. 99, § 3º, do CPC. Entendo prescindível a realização da Audiência de Conciliação, Instrução e
Julgamento, haja vista, dentre outros fundamentos, o fato de a Administração Pública não poder dispor de seus bens e direitos
(Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público), a manifestação antecipada veiculada na peça contestatória no sentido
de não comparecimento ao ato audiencial em ações de conteúdo similar, e, ainda, a principiologia atinente aos comandos
constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo/celeridade, os quais evidenciam a iniquidade da designação do
ato audiencial no âmbito dos Juizados Fazendários. Intimem-se as partes em litígio quanto ao inteiro teor da presente decisão,
diligenciando o requerido o seu efetivo cumprimento. Cite-se o requerido para responder aos termos da presente demanda no
prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 7º da Lei 12.153/2009, fornecendo a este juízo a documentação de que disponha para
o esclarecimento da causa, bem assim, caso entenda necessário, para apresentar proposta de acordo e/ou acostar aos autos
as provas que pretende produzir. Providencie a Secretaria Única os expedientes acima determinados. Fortaleza/CE, 09 de
setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0868/2019
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE), ADV: LIA ALMINO GONDIM (OAB 16316/CE), ADV:
FRANCISCO SOUSA SANTOS (OAB 24168/CE) - Processo 0157208-41.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Maria Laiane Serpa da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceará e outro - *

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0939/2019
ADV: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO (OAB 26511/CE) - Processo 0151640-44.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Promoção / Ascensão - REQUERENTE: Maria Jozielma da Silva Sena - REQUERIDO: Município de
Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - Recebidos hoje. Conclusos. Em face da documentação apresentada pelo
requerido em contestação, intime-se a parte requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o
deseje, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 351 do CPC. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: ANA PAULA PORFIRIO BARBOSA (OAB 26855/CE) - Processo 0153422-86.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - REQUERENTE: Leonice Viana Magalhães - Instituto Dr. José
Frota - Ijf - REQUERIDO: Instituto de Previdência do Município - Ipm - R. H. Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre
a contestação, no prazo legal. Empós, retornem os autos conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 06 de setembro
de 2019.
ADV: ANA PAULA PORFIRIO BARBOSA (OAB 26855/CE) - Processo 0153422-86.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - REQUERENTE: Leonice Viana Magalhães - Instituto Dr. José
Frota - Ijf - REQUERIDO: Instituto de Previdência do Município - Ipm - Recebidos hoje. Conclusos. Em face das preliminares
suscitadas pelo requerido em contestação, intime-se o requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso
assim o deseje, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 351 do CPC. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 10 de setembro
de 2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira Juiz de Direito Assinado com Certificação Digital¹
ADV: GUSTAVO FERREIRA MAGALHAES SOLON (OAB 26505/CE), ADV: PEDRO BARBOSA SARAIVA (OAB 34020/
CE) - Processo 0156076-46.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) REQUERENTE: Lúcia Teles Lima Quinderé Ribeiro - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - Instituto de Previdência do Município
- IPM - Procuradoria Geral do Município - PGM - R. H. Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a contestação, no prazo
legal. Empós, retornem os autos conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE), ADV: FRANCISCO SOUSA SANTOS (OAB 24168/
CE) - Processo 0156273-98.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional por Tempo de Serviço REQUERENTE: Cristiane Temoteo Batista - REQUERIDO: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM
- Recebidos hoje. Conclusos. Em face das preliminares suscitadas pelo requerido em contestação, intime-se o requerente,
através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 351 do
CPC. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira Juiz de Direito Assinado
com Certificação Digital¹
ADV: DIEGO GUEDELHA CARLOS (OAB 20915/CE), ADV: FERNANDO PAULO MELO COLARES (OAB 29334/CE)
- Processo 0156285-15.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) REQUERENTE: Guilherme Lisboa de Albuquerque Neto - REQUERIDO: Secretaria Municipal de Saude de Fortaleza - Instituto
de Previdência do Município de Fortaleza - IPM - Procuradoria Geral do Município - PGM - R. H. Intime-se a parte autora para
manifestar-se sobre a contestação, no prazo legal. Empós, retornem os autos conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza/
CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: JOAO VIANEY NOGUEIRA MARTINS (OAB 15721/CE), ADV: FRANCISCO SOUSA SANTOS (OAB 24168/CE) Processo 0157485-57.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de serviço - REQUERENTE: Natalia
Sousa Dutra - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - TERCEIRO: Ministério Público
do Estado do Ceará - Recebidos hoje. Conclusos. Em face das preliminares suscitadas pelo requerido em contestação, intimese o requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no prazo de 15 (quinze) dias, a
teor do art. 351 do CPC. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira Juiz de
Direito Assinado com Certificação Digital¹
ADV: SERGIO ELLERY SANTOS GIRAO (OAB 15154/CE) - Processo 0160133-10.2019.8.06.0001 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Jacinta Elisa Rego Colares de Paula - Recebidos
hoje. Conclusos. Intime-se a parte requerida para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição de
cumprimento de sentença e documentação anexa (fls. 01/6791), mediante simples requerimento de impugnação, segundo a
orientação contida no Enunciado nº 13/FONAJEF. Transcurso o referido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos
conclusos para os fins de direito. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 19 de agosto de 2019.
ADV: SERGIO ELLERY SANTOS GIRAO (OAB 15154/CE), ADV: JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ (OAB 15672/
CE) - Processo 0160133-10.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer REQUERENTE: Jacinta Elisa Rego Colares de Paula - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município
- PGM - R. H. Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a contestação, no prazo legal. Empós, retornem os autos
conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: LUCILENE PAULA FERREIRA (OAB 6654/CE), ADV: FRANCISCO JOSE ALVES TELES (OAB 12417/CE), ADV:
CARLOS ROGERIO ALVES VIEIRA (OAB 23374/CE) - Processo 0162459-40.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Ensino Superior - REQUERENTE: Roberto Italo de Oliveira Castro - REQUERIDO: Fundação Universidade Estadual do
Ceará - Funece - Recebidos hoje. Conclusos. Em face da documentação anexa à contestação, intime-se a requerente, através
de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no prazo de 15 (quinze) dias. Empós, retornem os autos
conclusos para os fins de direito. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira
Juiz de Direito Assinado com Certificação Digital¹
ADV: EVANDO TAVARES DE LIMA FILHO (OAB 25270/CE), ADV: CRISTIANO QUEIROZ ARRUDA (OAB 28114/
CE) - Processo 0162992-96.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- REQUERENTE: Jessica Freitas de Oliveira - REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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PGE - TERCEIRO: Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos hoje. Conclusos. Em face da documentação anexa à
contestação, intime-se a requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no prazo de 15
(quinze) dias. Empós, retornem os autos conclusos para os fins de direito. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro
de 2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira Juiz de Direito Assinado com Certificação Digital¹
ADV: TAINAN NATÉRCIA DA PIEDADE ANDRADE MONTEIRO (OAB 36542/CE) - Processo 0165114-82.2019.8.06.0001
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Francisca Marta Brito da Silva - Recebidos hoje.
Conclusos. Defiro a gratuidade de justiça, à luz do disposto no art. 99, § 3º, do CPC. Entendo prescindível a realização da
Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento Cível, haja vista, dentre outros fundamentos, o fato de a Administração
Pública não poder dispor de seus bens e direitos (Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público), a manifestação
antecipada veiculada na peça contestatória no sentido de não comparecimento ao ato audiencial em ações de conteúdo similar,
e, ainda, a principiologia atinente aos comandos constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo/celeridade, os
quais evidenciam a iniquidade da designação do ato audiencial no âmbito dos Juizados Fazendários. Cite-se o requerido para
responder aos termos da presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 7º da Lei 12.153/2009, fornecendo a este
juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem assim, caso entenda necessário, para apresentar
proposta de acordo e/ou acostar aos autos as provas que pretende produzir. Providencie a Secretaria Única os expedientes
acima determinados. Fortaleza/CE, 29 de agosto de 2019.
ADV: TAINAN NATÉRCIA DA PIEDADE ANDRADE MONTEIRO (OAB 36542/CE) - Processo 0165114-82.2019.8.06.0001 Procedimento do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Francisca Marta Brito da Silva - REQUERIDO: Estado
do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Recebidos hoje. Conclusos. Em face das preliminares suscitadas
pelo requerido em contestação, intime-se a parte requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim
o deseje, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 351 do CPC. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 06 de setembro de
2019.
ADV: TAINAN NATÉRCIA DA PIEDADE ANDRADE MONTEIRO (OAB 36542/CE) - Processo 0165348-64.2019.8.06.0001 Procedimento do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - REQUERENTE: Mires Maria Marques de Sousa Santos - REQUERIDO:
Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R. H. Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a
contestação, no prazo legal. Empós, retornem os autos conclusos. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 06 de setembro de
2019.
ADV: PATTRICK LUIS RAMOS DE CARVALHO (OAB 20725/CE) - Processo 0166312-57.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisca Francilene Vieira Nunes - Recebidos hoje. Conclusos.
Defiro a gratuidade de justiça, à luz do disposto no art. 99, § 3º, do CPC. Entendo prescindível a realização da Audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento Cível, haja vista, dentre outros fundamentos, o fato de a Administração Pública não poder
dispor de seus bens e direitos (Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público), a manifestação antecipada veiculada na
peça contestatória no sentido de não comparecimento ao ato audiencial em ações de conteúdo similar, e, ainda, a principiologia
atinente aos comandos constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo/celeridade, os quais evidenciam a
iniquidade da designação do ato audiencial no âmbito dos Juizados Fazendários. Cite-se o requerido para responder aos termos
da presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 7º da Lei 12.153/2009, fornecendo a este juízo a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, bem assim, caso entenda necessário, para apresentar proposta de acordo
e/ou acostar aos autos as provas que pretende produzir. Providencie a Secretaria Única os expedientes acima determinados.
Fortaleza/CE, 02 de setembro de 2019.
ADV: PATTRICK LUIS RAMOS DE CARVALHO (OAB 20725/CE) - Processo 0166312-57.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisca Francilene Vieira Nunes - REQUERIDO: Estado do Ceará
- Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Recebidos hoje. Conclusos. Em face da documentação anexa à contestação,
intime-se a requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no prazo de 15 (quinze)
dias. Empós, retornem os autos conclusos para os fins de direito. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro de
2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira Juiz de Direito Assinado com Certificação Digital¹
ADV: PATTRICK LUIS RAMOS DE CARVALHO (OAB 20725/CE) - Processo 0166376-67.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Edilena Siebra Macedo Teixeira - Recebidos hoje. Conclusos.
Defiro a gratuidade de justiça, à luz do disposto no art. 99, § 3º, do CPC. Entendo prescindível a realização da Audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento Cível, haja vista, dentre outros fundamentos, o fato de a Administração Pública não poder
dispor de seus bens e direitos (Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público), a manifestação antecipada veiculada na
peça contestatória no sentido de não comparecimento ao ato audiencial em ações de conteúdo similar, e, ainda, a principiologia
atinente aos comandos constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo/celeridade, os quais evidenciam a
iniquidade da designação do ato audiencial no âmbito dos Juizados Fazendários. Cite-se o requerido para responder aos termos
da presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 7º da Lei 12.153/2009, fornecendo a este juízo a documentação
de que disponha para o esclarecimento da causa, bem assim, caso entenda necessário, para apresentar proposta de acordo
e/ou acostar aos autos as provas que pretende produzir. Providencie a Secretaria Única os expedientes acima determinados.
Fortaleza/CE, 02 de setembro de 2019.
ADV: PATTRICK LUIS RAMOS DE CARVALHO (OAB 20725/CE) - Processo 0166376-67.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Edilena Siebra Macedo Teixeira - REQUERIDO: Estado
do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Recebidos hoje. Conclusos. Em face da documentação anexa à
contestação, intime-se a requerente, através de seu patrono, para apresentação de réplica, caso assim o deseje, no prazo de 15
(quinze) dias. Empós, retornem os autos conclusos para os fins de direito. Expediente necessário. Fortaleza/CE, 09 de setembro
de 2019. Paulo de Tarso Pires Nogueira Juiz de Direito Assinado com Certificação Digital¹
ADV: ANTONIO HAROLDO GUERRA LOBO (OAB 15166/CE), ADV: LARISSA FERREIRA LOBO FRANCE (OAB 39246/CE)
- Processo 0168121-82.2019.8.06.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Infração Administrativa - REQUERENTE:
Serra Grande Industria de Mineração Ltda - REQUERIDO: Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza - AMC
- Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-CE - Escorado no poder geral de cautela inerente à atividade jurisdicional e
no fato de que, em certos casos, mister se faz a oitiva da parte adversa antes da tomada de decisão quanto a medidas de
caráter provisório, determino que se intime o requerido ao fito de que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste especificamente
sobre o pedido de tutela antecipada, anexando qualquer documentação pertinente ao objeto da demanda. Entendo prescindível
a realização da Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento Cível, haja vista, dentre outros fundamentos, o fato
de a Administração Pública não poder dispor de seus bens e direitos (Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público),
a manifestação antecipada veiculada na peça contestatória no sentido de não comparecimento ao ato audiencial em ações
de conteúdo similar, e, ainda, a principiologia atinente aos comandos constitucionais da eficiência e da razoável duração do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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processo/celeridade, os quais evidenciam a iniquidade da designação do ato audiencial no âmbito dos Juizados Fazendários.
Cite-se o requerido para responder aos termos da presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 7º da Lei
12.153/2009, fornecendo a este juízo a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, bem assim, caso
entenda necessário, para apresentar proposta de acordo e/ou acostar aos autos as provas que pretende produzir. Intime-se a
parte autora a fim de que comprove a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98
do CPC/2015, sob pena de indeferimento da Justiça Gratutita, haja vista trata-se de pessoa jurídica. Providencie a Secretaria
Única os expedientes acima determinados. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TARSO PIRES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0940/2019
ADV: TULIO MAGNO GOMES RIBEIRO (OAB 24853/CE) - Processo 0145229-19.2018.8.06.0001 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - REQUERENTE: Tulio Magno Gomes Ribeiro
- REQUERIDO: Estado do Ceará - Recebidos Hoje. Conclusos. Diante da documentação de fls. 114/115, apresentada pelo
Estado do Ceará manifeste-se o requerente no prazo de 10 (dez) dias. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 09 de setembro
de 2019.
ADV: ADRIANA MURTA LANA FERREIRA REZENDE (OAB 25651/CE) - Processo 0877260-90.2014.8.06.0001/03 Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Honorários Advocatícios - REQUERENTE: Adriana Murta Lana Ferreira
Rezende - REQUERIDO: Estado do Ceará - Recebidos Hoje. Conclusos. Diante da documentação de fls. 47/48, apresentada
pelo Estado do Ceará manifeste-se a requerente no prazo de 10 (dez) dias. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 09 de
setembro de 2019.

EXPEDIENTES DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO EDUARDO FONTENELE BATISTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0237/2019
ADV: JULIANA MATTOS MAGALHAES ROLIM (OAB 12800/CE) - Processo 0159653-32.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis - AUTOR: Cubo e Almeida Participações Ltda,
- Cuide a parte autora de, no prazo de 15 dias, e sob pena de indeferimento, corrigir o valor dado à causa, ao qual deve
corresponder, ante a natureza e objetivo da demanda, ao valor do tributo que a fazenda ré estaria indevidamente a exigir-lhe.
Isso feito, deverá a parte requerente promover o recolhimento complementar das custas processuais no prazo de 30 dias, sob
pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.
ADV: GUSTAVO NYGAARD (OAB 211016/SP) - Processo 0161945-87.2019.8.06.0001 - Tutela Cautelar Antecedente Caução / Contracautela - AUTOR: Loja Renner - Dessa forma, considerando as razões acima expedidas, DEFIRO O PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Estado do Ceará forneça à parte demandante, Lojas Renner S.A., certidão
positiva com efeito de negativa, na forma prescrita no art. 206 do CTN, salvo a existência de outro motivo que não decorra do
crédito tributário objeto do auto de infração n.º 201604669-4 (p. 61).
ADV: CLAILSON CARDOSO RIBEIRO (OAB 13125/CE) - Processo 0168311-45.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum ISS/ Imposto sobre Serviços - REQUERENTE: Casa da Locação, Máquinas e Equipamentos Ltda-me - Aguarde o feito por 30
dias o recolhimento das custas processuais. Pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do
mérito. Intime-se. Com ou sem manifestação, em seguida, autos novamente conclusos.

EXPEDIENTES DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0249/2019
ADV: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO (OAB 16012/CE) - Processo 0163275-22.2019.8.06.0001 - Mandado de
Segurança - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - IMPETRANTE: Sobral & Palacio Petroleo Ltda - IMPETRADO:
Supervisor de Célula do Núcleo de Execução do Comércio Exterior e Substituição Tributária ¿ Nesut da Sefaz/ce - R. h. Intime-se
a Impetrante para manifestar-se, em dez dias, sobre eventual reconhecimento da litispendência deste remédio heroico com os
seguintes writs: 0162882-97.2019.8.06.0001 (5ªFP); 0163026-71.2019.8.06.0001 (4ª FP); 0163054-39.2019.8.06.0001 (13ª FP);
0163030-11.2019.8.06.0001 (12ª FP); 0163108-05.2019.8.06.0001 (4ª FP) e 0163268-30.2019.8.06.0001 (7ª FP). Expedientes
necessários.
ADV: JOUFRE MEDEIROS MONTENEGRO (OAB 24047/CE), ADV: STEFANIE LOPES BATISTA BEZERRA (OAB 30820/
CE) - Processo 0218219-13.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Pagamento - REQUERENTE: Auto Escola Vip Ltda REQUERIDO: Sindicato dos Centros de Formação dos Condutores de Veículos do Estado do Ceará -sindcfcs e outro - R.
h. Tendo em vista a designação de férias deste Magistrado, no período de 7 a 28 de outubro do corrente ano, redesigno a
audiência anteriormente designada para o dia 31 de outubro de 2019 às 16h30. Renovem-se os expedientes informando a nova
data. Expedientes necessários.
ADV: JOUFRE MEDEIROS MONTENEGRO (OAB 24047/CE), ADV: DMITRI MONTENEGRO RIBEIRO (OAB 24376/
CE), ADV: STEFANIE LOPES BATISTA BEZERRA (OAB 30820/CE), ADV: SAMARA DE OLIVEIRA PINHO (OAB 31314/
CE) - Processo 0218219-13.2015.8.06.0001 - Procedimento Comum - Pagamento - REQUERENTE: Auto Escola Vip Ltda REQUERIDO: Sindicato dos Centros de Formação dos Condutores de Veículos do Estado do Ceará -sindcfcs e outro - Instrução
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

414

Data: 31/10/2019 Hora 16:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0262/2019
ADV: SAMARA SILVA BARROSO DIAS (OAB 5510/CE), ADV: ANA CAROLINA LOBO BANDEIRA (OAB 25239/CE) - Processo
0115030-77.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Liminar - REQUERENTE: Cm 17 Comercio de Derivados de Petroleo Ltda
- REQUERIDO: Procuradoria Geral do Município - PGM - Intimem-se as partes para informarem a este juízo, em cinco dias, se
desejam produzir outras modalidades de provas além daquelas constantes nos autos, o que deverá ser especificado de forma
justificada. Eventual silêncio, no que se refere ao acima estabelecido, será interpretado como aquiescência tácita quanto ao
julgamento da causa, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, observando-se, no entanto, as diretrizes traçadas
por seu artigo 12. Empós, abra-se vista ao Ministério Público. Expedientes necessários.
ADV: ADRIANO RODRIGUES DE MOURA (OAB 331692/SP) - Processo 0147541-36.2016.8.06.0001 - Procedimento
Comum - ICMS/Importação - REQUERENTE: Ge Power & Water Equipamentos e Servicos de Energia e Tratamento de Agua
Ltda - REQUERIDO: Fazenda do Estado de São Paulo - Estado do Ceará - Intime-se a parte autora para, no prazo legal,
manifestar-se sobre a contestação de páginas 433/448. Expedientes necessários.
ADV: JULIANA MATTOS MAGALHAES ROLIM (OAB 12800/CE) - Processo 0149796-59.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Multas e demais Sanções - REQUERENTE: Superfio Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares - REQUERIDO:
Municipio de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM - Recebidos hoje. Em respeito ao princípio da celeridade
processual e tendo em vista que foi requerida dilação de prazo desde julho do ano corrente, intime-se a parte autora para,
no prazo de 15 dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena de incorrer no previsto no artigo 290 do CPC.
Expedientes necessários.
ADV: KELLYANNY PAIVA DE AGUIAR (OAB 37229/CE) - Processo 0160448-38.2019.8.06.0001 - Procedimento ordinário
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: E.R.B.V. - REQUERIDO: E.C. - P.G.E.C.P. - PROMOTOR(A): M.P.E.C. R.h. Intime-se a parte autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre a contestação de fls.393/408. Após, abra-se vista ao
representante do Ministério Público. Expedientes e intimações necessárias.
ADV: PAULO ANDERSON LACERDA VASCONCELOS (OAB 32376/CE) - Processo 0168271-63.2019.8.06.0001 - Mandado
de Segurança - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho - IMPETRANTE: Maria das Graças Gadelha - IMPETRADO: Superintendente
do Instituto de Previdencia do Municipio - Ipm - Superintendente da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (urbfor)
- REQUERIDO: Instituto de Previdencia do Municipio - Ipm - Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (urbfor) - R.h.
Presentes os requisitos de admissibilidade da petição inicial, recebo-a no seu plano formal. Com referência ao pedido de tutela
urgência, entendo prudente analisá-lo após a prévia oitiva da autoridade impetrada. A razão reside no fato de que o proceder
não acarretará a ineficácia da medida perseguida, sobretudo porque eventual ato lesivo ao patrimônio jurídico da Impetrante
poderá ser oportunamente sobrestado por ordem deste juízo. Ademais, não se pode olvidar que as partes, tomando por base
as prescrições estabelecidas na norma processual, devem cooperar para a construção da decisão judicial, assegurando-se-lhes
paridade de tratamento. Nessa perspectiva, reside a conveniência de garantia do contraditório participativo, a fim de que os
litigantes possam influenciar no mesmo grau a construção do raciocínio judicial que prevalecerá. Ressalte-se que a oitiva prévia
das autoridades impetradas, neste momento, não impede que o pedido de liminar venha a ser objeto de analise jurisdicional em
etapa processual posterior. Ante o exposto, determino a notificação dos impetrados para prestarem as informações, no decêndio
legal, facultando-se-lhes manifestarem-se, no prazo de 03 (três) dias, acerca da liminar requerida pela Impetrante. Cientifiquemse a URBFOR e o IPM, por meio de seus Órgãos de representação judicial, para integrarem a lide, querendo, na forma prevista
em lei. Cumpra-se com urgência. Expedientes necessários.
ADV: RONNEY CHAVES PESSOA (OAB 24121/CE) - Processo 0863895-66.2014.8.06.0001 - Procedimento Comum
- DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - REQUERENTE: Município de Arneiroz REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R. h. Ratifico o pontuado no provimento de
fls. 145 quanto a admissibilidade de julgamento imediato do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC. Intimem-se.
Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0263/2019
ADV: JOSE HUMBERTO BESERRA LIMA FILHO (OAB 18103/CE), ADV: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINS
(OAB 8500/CE), ADV: WALDIR XAVIER DE LIMA FILHO (OAB 10400/CE) - Processo 0008564-16.2006.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Municipio de Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria
Geral do Município de Fortaleza - PGM - REQUERIDO: Ideal Comercio de Combustiveis Ltda - Cigla Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo Ltda. - R.h. Intime-se a parte promovida para, no prazo de quinze dias, comprovar o devido cumprimento
das obrigações referentes ao encerramento da atividade e demolição dos estabelecimentos objeto do Termo de Ajustamento de
Conduta TAC, na Avenida Dedé Brasil, nº 1555 e Avenida Godofredo Maciel, s/n. Defiro o prazo de trinta dias, para o Município
de Fortaleza realizar as diligências administrativas necessárias à verificação de pendências relativa ao cumprimento do acordo,
conforme requerido à página 244. Expedientes necessários.
ADV: LUIZ GONZAGA DE CASTRO ALVES (OAB 18121/CE) - Processo 0124659-12.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Supermercado Anali Ltda - REQUERIDO: Estado
do Ceará - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.h. Intime-se a parte autora para, no prazo legal,
manifestar-se sobre a contestação de fls. 142/163. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. Expedientes e
intimações necessárias.
ADV: GUSTAVO TANACA (OAB 239081/SP) - Processo 0163016-27.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - ICMS/
Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Zopone Engenharia e Comércio Ltda - REQUERIDO: Estado do
Ceará - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.h. Intime-se a parte autora para, no prazo legal,
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manifestar-se sobre a contestação de fls. 50/58. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. Expedientes e
intimações necessárias.

EXPEDIENTES DA 12ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO NADIA MARIA FROTA PEREIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0277/2019
ADV: SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO (OAB 16744/CE) - Processo 0147371-93.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: ESPÓLIO DE LUIZ ELIAS DA COSTA - REQUERIDO: Estado do Ceará
- Município de Fortaleza - Instituto Dr. José Frota - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Procuradoria Geral do
Município - PGM - Indefiro o pedido de fl. 303, em razão de que analisarei as preliminares no momento da sentença de mérito.
Intime-se a parte autora, para manifestar-se acerca da contestação e documentos de fls. 284/297.

JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO NADIA MARIA FROTA PEREIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0278/2019
ADV: FRANCISCO FRANCIMAR FERREIRA SALES FILHO (OAB 18140/CE) - Processo 0168412-82.2019.8.06.0001 Mandado de Segurança - Voluntária - IMPETRANTE: Maria Eveline Saraiva Abreu - IMPETRADO: Superitendente do Instituto
de Previdencia do Município de Fortaleza - REQUERIDO: Instituto de Previdência do Município - IPM - Recebo a petição
inicial em seu plano formal para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Reservo a apreciação do pleito liminar para após
o contraditório. Notifique-se o coator do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (IPM), enviando-lhe senha, para que,
querendo, ingresse no processo. Decorrido o prazo legal, com ou sem informações, venham-me os autos conclusos para
apreciar o pedido liminar requestado pelo(a) Impetrante. Exp. Cabíveis e urgentes.

EXPEDIENTES DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0274/2019
ADV: DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR (OAB 3645/CE), ADV: RACHEL ARY MENDES (OAB 11319/CE) - Processo
0455345-41.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria da Conceicao
Soares de Sousa - REQUERIDO: Estado do Ceara - BARTOLOMEU EMÍDIO SOARES - Maria do Socorro Costa Brilhante TERCEIRO: Defensoria de Curadoria de Ausentes - R.H Intime-se a promovida Maria do Socorro Costa Brilhante, sobre o teor
despacho de fls. 352. Expediente necessário. “Recebidos hoje. Intimem-se as partes, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se
pretendem produzir provas, em caso positivo, especificando-as. Expediente necessário.”

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO JOAQUIM VIEIRA CAVALCANTE NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0275/2019
ADV: JOSIMAR FERREIRA LIMA (OAB 20606/CE) - Processo 0053582-50.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum Intervenção do Estado na Propriedade - REQUERENTE: MUNICIPIO DE FORTALEZA - REQUERIDO: Terezinha Antunes de
Pontes - PERITO: GUSTAVO DE FREITAS SALES - Samuel Félix de Mesquita - Considerando que o perito nomeado à fl. 209 foi
intimado acerca de sua nomeação, porém permaneceu silente, torno sem efeito o ato e nomeio, nesta ocasião,em substituição
àquele, o engenheiro civil credenciado junto ao TJCE, Samuel Félix de Mesquita (Inscrição nº 0010/2018 do 1º Termo de
Homologação), como perito do juízo para que proceda à avaliação do imóvel da requerida, objeto deste processo, através dos
dados técnicos necessários, devendo o mesmo ser intimado no endereço: Rua Carlos Vasconcelos, nº 1946, apto 1601, bairro
Aldeota, CEP 60.115-171, para dizer se aceita o encargo de atuar como perito no presente feito. Outrossim, por medida de
economia processual e já havendo os quesitos do autor às fls. 210/211, intime-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias,
caso queira, nomear assistente técnico e formular quesitos. Expedientes necessários.
ADV: FABIANO ALDO ALVES LIMA (OAB 8767/CE) - Processo 0120651-70.2010.8.06.0001/01 - Cumprimento de sentença
- Liminar - REQUERENTE: Francisco Wanderley Costa de Souza - REQUERIDO: Secretária Municipal de Educação Básica do
Município de Fortaleza - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - INTIME-SE o exequente
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o teor do petitório de fl. 37 e documentos de fls. 38/39. Transcurso o
prazo cominado, volvam-me os autos conclusos para fins de direito. Expediente necessário. Fortaleza, 09 de setembro de 2019.
ADV: DEUSIA NOGUEIRA LOPES (OAB 4655/CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE) Processo 0144371-85.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Lenir Correia Martins REQUERIDO: Banco Pan S/A - Estado do Ceará - Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - Recebidos
hoje. Compulsando os autos. Considerando que se trata de matéria o qual necessita de dilação probatória. Diante disso,
CHAMO O FEITO À ORDEM, CONVERTENDO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, determinando a intimação das partes para,
no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se pretendem produzir outras modalidades de provas, além do acervo documental já carreado
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aos autos, especificando-as, posto isso, retornem os autos a este juízo para, em caso positivo decidir sobre eventual prova
requerida; em caso negativo, ou silêncio da parte, de logo fica anunciado o julgamento do feito, devendo os autos migrarem para
a fila “concluso para julgamento”. Ressalte-se que como a parte autora não requereu inversão de ônus de prova, nos termos do
art.6,VIII, do CDC e não se trata de hipótese de inversão do onus de prova legal ou do art.373, §1º do CPC, determino que ônus
de prova será o previsto no art.373 I e II do CPC. Expedientes necessários. Fortaleza, 06 de setembro de 2019. Joaquim Vieira
Cavalcante Neto Juiz de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: CARLOS HENRIQUE DE CASTRO EHRICH (OAB 11834/CE) - Processo 0146530-64.2019.8.06.0001 - Mandado de
Segurança - Improbidade Administrativa - IMPETRANTE: Nucleo Comercio e Serviços de Tecnologias Ltda - IMPETRADO:
Secretário Municipal de Planejamento, Philipe Theophilo Nottingham - Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município
de Fortaleza - PGM - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos Hoje. Verifica-se neste feito, a
necessidade de inclusão no polo passivo, como litisconsorte necessário a empresa DB3 Serviços de Telecomunicações LTDA.
Diante disso, CHAMO O FEITO À ORDEM, com o intuito de CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para determinar
a intimação da parte autora, para, no prazo de 5(cinco) dias, requeira a citação do litisconsorte passivo necessário, sob pena
de extinção, nos termos do art.115, P.U, do CPC. Expediente necessário. Fortaleza, 09 de setembro de 2019. Joaquim Vieira
Cavalcante Neto Juiz de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: FERNANDO ANTONIO MOREIRA SALES (OAB 24036/CE) - Processo 0166701-42.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Concurso Público / Edital - REQUERENTE: Fernando Antonio Moreira Sales - REQUERIDO: Estado do Ceará INTIME-SE o postulante, ora autor, para EMENDAR A INICIAL, coligindo aos autos a documentação necessária ao ajuizamento
da ação, notadamente os elementos de prova que justifiquem a concessão do benefício da gratuidade judiciária constante no
pedido B, a, a fim de aquilatar se o requerente preenche ou não os requisitos autorizadores do aludido benefício processual, no
prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 321 do CPC. Transcurso o prazo legal, retornem-me os autos conclusos para os fins de
direito. Expediente necessário. Fortaleza, 04 de setembro de 2019.
ADV: FRANCISCA EVELANE MACEDO ARRAIS (OAB 21418/CE) - Processo 0168038-66.2019.8.06.0001 - Mandado de
Segurança - Licitações - IMPETRANTE: Faz Empreendimentos e Serviços Eireli Epp - IMPETRADO: Estado do Ceará - Pregoeiro
do Estado do Ceará - LITISC. PASSIVO: Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - TERCEIRO:
Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos hoje. Vistos em inspeção interna. Trata-se a presente demanda de MANDADO
DE SEGURANÇA, impetrado por FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP, contra ato do PREGOEIRO DO
ESTADO DO CEARÁ, objetivando que a impetrante não se vincule às exigências expostas nos itens 12.1 c e d; 14.2 do Edital do
Pregão Presencial n° 20190026/SEFAZ/COGEP/CEGET, no que concerne a percentual mínimo de 1% da Taxa de Administração,
anulando todos os atos que por ventura venham a ser praticados a partir de possível desclassificação da impetrante por
descumprimento aos itens acima, garantindo regular seguimento a Certame até o seu encerramento. Narra a impetrante, em
breve escorço, que desenvolve suas atividades no ramo da prestação de serviços de fornecimento de mão de obra terceirizada
para entes públicos e privados e que a Secretaria Da Fazenda do Estado - SEFAZ, através da Comissão de Licitações publicou
o Edital do Pregão Presencial n° 20190026/SEFAZ/COGEP/CEGET, cujo objeto é a contratação de empresa na prestação de
serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas CLT, para
atender as necessidades da SEFAZ na área de transporte, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo
I termo de referência deste edital. No caso em tela, discute a impetrante a legalidade das cláusulas editalícias que estipulam
percentual mínimo referente à taxa de administração, as quais estão consubstanciadas nos itens 12.1., alínea “c” e d, e 14.2.,
alínea “b”, do Edital do Pregão Presencial n° 20170008 SEFAZ, regulando que os percentuais atinentes não poderão ser inferior
a 1%, tampouco superior a 7%, sendo conveniente a leitura das citadas cláusulas, que abaixo transcrevo: 12.1. A “PROPOSTA”
deverá conter os seguintes elementos: a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal; b) número do processo e do
pregão; c) a proposta deverá explicitar exclusivamente o percentual referente a Taxa de Administração que compõe a Planilha
de Composição de Custos do Anexo I - Termo de Referência, a qual será considerada exequível em percentual não inferior a
1,0% (um por cento). A taxa máxima admitida pela Administração não poderá ser superior a 7% (sete por cento), sob pena de
desclassificação; d) A licitante arrematante que apresentar a taxa de administração presumidamente inexequível, lhe será dada
a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta, mediante comprovação por meio de contrato(s) compatível(is),
com taxa igual ou inferior ao percentual por ele ofertado, executados ou em execução, desde que decorrido no mínimo um ano
de seu inicio, exceto se contratado por período inferior. O(s) referido(s) contrato(s) deverá(ão) ser apresentado(s) durante a
sessão logo que solicitado pelo pregoeiro. d.1) Entenda-se por contratos compatíveis, aqueles cujos postos de trabalho sejam
iguais ou superiores a 50% (cinquenta por cento) dos postos do objeto a ser contratado. 14.2. A análise das propostas pelo
pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Em condições ilegais, omissões, erros e divergências ou conflitos com as exigências deste edital; b) Que apresentarem taxa
de administração inexequível, exceto se demonstrada a sua exequibilidade nos termos da alínea d do subitem 12.1 acima, ou
superior a 7% (sete por cento). Cumpre assentar que a modalidade de licitação denominada pregão foi instituída por meio da Lei
10.520, de 17 de julho de 2002, sendo de observar que a mesma não estabeleceu qualquer limitação de preço em seus
dispositivos, constando de seu corpo, no entanto, dispositivo que remete tal modalidade de licitação à aplicação subsidiária das
normas gerais da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, ao que se infere do art. 9º daquela lei. De seu turno, a Lei 8.666/1993
estatui em seu art. 40, inciso X, vedação no tocante à fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência, senão vejamos: Art. 40. O edital conterá no preâmbulo, o número de ordem em série anual, o
nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será
regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos
envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: X o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso,
permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em
relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48; É de se concluir, então, ao menos num
juízo perfunctório, quanto à ilegalidade das cláusulas editalícias referenciadas, vez que não se autoriza à Administração Pública
e a seus gestores, a pretexto do juízo discricionário que emana de sua regular atividade, malferir preceito normativo estabelecido
na lei geral de licitação, como no caso em exame. Vale destacar, demais disso, que a Lei 10.520/2002, instituidora do pregão e
aplicável no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, preconiza que, em sua fase preparatória, a definição do
objeto do pregão deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem a competição, conforme os dizeres de seu art. 3º, inciso II. É certo que, no certame licitatório, não se
deve tolerar qualquer mácula àquelas condutas lineares, universais e imparciais insculpidas no referido instrumento, exigência
que decorre do princípio da isonomia, assecuratória, assim, do tratamento igualitário àqueles competidores e da lisura do
procedimento. Entretanto, também não se deve aceitar a existência de cláusulas desarrazoadas e que importem em dirigismo a
determinadas propostas que já contam com laudos pré-fabricados, atentatórias aos princípios isonômicos da licitação. Fatos
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deste jaez acarretam farpeamento ao princípio isonômico, e, por conseguinte, à competitividade entre os interessados,
sustentáculo do procedimento licitatório, pois deixam um ou alguns dos contendores em situação de flagrante vantagem em
detrimento dos demais. Assim sendo, como medida de caráter provisório, deve-se perquirir quanto à existência de fundamento
relevante que conduza à verossimilhança da alegação, sopesando o julgador, inclusive, a plausibilidade do direito invocado pela
parte, vale dizer, a credibilidade dos fatos e das provas carreadas aos fólios em contraponto ao direito material deduzido,
circunstância que, a meu viso, restou demonstrada na espécie. Entendo demonstrado, igualmente, o periculum in mora, ante a
premência de realização do certame, sendo que, caso postergada para o final a medida ora pleiteada, acarretará prejuízos de
considerável monta à impetrante. À luz do exposto, hei por bem CONCEDER o pedido liminar requerido, determinando a
participação da impetrante, FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS- EIRELI EPP, no Pregão Presencial n° 20190026 SEFAZ/
COGEP/CEGET, sem se sujeitar às exigências contidas nos itens 12.1. alínea “c” e d e 14.2, alínea “b”, do edital regulatório, que
se refere ao valor mínimo exigido a título de taxa de administração, como forma de preservar o princípio da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, nos termos em que preceitua o art. 3º da Lei 8.666/1993.
Arbitro a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), na hipótese de eventual descumprimento, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade pessoal do agente estatal encarregado de seu cumprimento, tanto sob o prisma penal como civil
(art. 26, Lei 12.016/09). Intimem-se as partes em litígio desta decisão, notificando-se o impetrado, inclusive, para que preste as
informações pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do art. 7º, I, da Lei 12.016/2009. Outrossim, cientifique-se a
Procuradoria Geral do Estado, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para os fins previstos no art. 7º,
II, da Lei 12.016/2009, ingressando no feito, caso assim o requeira. Expedientes necessários.
ADV: EUGENIO XIMENES ANDRADE (OAB 12528/CE) - Processo 0799123-85.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Irisvan Feitosa Trigueiro - REQUERIDO: Estado do Ceara - HERDEIRA: Shelka
Nappi Trigueiro - Acolho a competência atribuída a este juízo. Considerando o lapso temporal decorrido desde o despacho
de fl. 355, renove-se o expediente de intimação, cominando à herdeira do autor o prazo de cinco dias para atendimento da
ordem judicial sob pena de julgamento do feito no estado em que se encontra. Expedientes necessários.”Trata-se de pedido de
habilitação de herdeiro da parte autora, presente em página 344. Solicitadas informações, prestadas em petição apresentada
em página 354. Informando ser a única herdeira do autor, a peticionante relata a existência de processo de Inventário. Em
busca realizada nesta data dos referidos autos no sistema E-saj, trata-se de caderno processual físico que se encontram
definitivamente arquivado. Diante do exposto, determino a intimação da requerente Shelka Nappi Trigueiro, através de patrono
constituído, para que junte aos presentes autos cópia da sentença, e de respectivo trânsito em julgado (e/ou formal de partilha),
referente ao processo de inventário registrado sob o nº 0078150-77.2005.8.06.0001, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido
prazo assinalado, com ou sem manifestação, autos à conclusão para deliberação sobre o recebimento da petição. Expedientes
necessários.”

EXPEDIENTES DA 14ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLEYDE VIANA DE SOUZA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO REGINALDO DE FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0229/2019
ADV: NATHÁLIA GUILHERME BENEVIDES BORGES (OAB 28463/CE), ADV: FABIANA LIMA SAMPAIO (OAB 33345/CE),
ADV: PEDRO AUGUSTO AZEREDO CARVALHO (OAB 12623/ES), ADV: RONI FURTADO BORGO (OAB 7828/ES) - Processo
0031821-60.2012.8.06.0001/01 - Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública - Gratificações Municipais Específicas REQUERENTE: GILVAN LIMA DE CASTRO - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município - PGM
- Recebido hoje. Proceda a secretaria com o desarquivamento do presente feito. Após, intimem-se as partes para que se
manifestem a respeito dos calculos de fls. 104/106, em 5 (cinco) dias. Expedientes necessários.
ADV: YASSER DE CASTRO HOLANDA (OAB 14781/CE), ADV: MARCIO CHRISTIAN PONTES CUNHA (OAB 14471/CE),
ADV: ANDERSON LAMARCK PONTES PARENTE (OAB 21964/CE) - Processo 0132714-15.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Equilíbrio Financeiro - REQUERENTE: Engexata Engenharia Ltda - REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria
Geral do Estado do Ceará - PGE - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos hoje. Intime-se a
parte autora para se manifestar sobre a contestação de fls.1808/1838, no prazo legal. Após, abra-se vista ao representante do
Ministério Público. Expedientes e intimações necessárias.
ADV: RUBENS FERREIRA STUDART FILHO (OAB 16081/CE), ADV: WILSON DE NOROES MILFONT NETO (OAB 15248/
CE) - Processo 0132913-37.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum - Tratamento Médico-Hospitalar - REQUERENTE: Janaina
Sales Oliveira - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos
hoje. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação de fls.51/98, no prazo legal. Após, abra-se vista ao
representante do Ministério Público. Expedientes e intimações necessárias.
ADV: JOAQUIM ROBERTO FELIX PASSOS (OAB 4959/CE), ADV: CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ (OAB 5496/CE),
ADV: MARIA OZELIA ANDRADE REGES (OAB 3377/AC) - Processo 0148392-70.2019.8.06.0001 - Mandado de Segurança Atos Administrativos - IMPETRANTE: Antonio Soares de Freitas - IMPETRADO: Superintendente da Autarquia de Urbanismo
e Paisagismo de Fortaleza - Urbfor - Procuradoria Geral do Município - PGM - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado
do Ceará - Recebidos hoje. Conforme bem ressaltado pelo Município de Fortaleza, a autoridade coatora do presente writ
possui vínculo com a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza URBFOR, pessoa jurídica que possui órgão de
representação próprio. Assim, cumpra a secretaria com o que fora ordenado no despacho de fl.74, mediante notificação do
órgão de representação da URBFOR, nos termos do inciso II do art.7º da Lei 12016/09. Após, sigam os autos com vistas ao
representante do Ministério Público. Expedientes necessários.
ADV: VICTOR FELIPE FERNANDES DE LUCENA (OAB 33933/CE) - Processo 0149500-37.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Servidor Público Civil - REQUERENTE: Adelaide de Sousa Barros - REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria
Geral do Estado do Ceará - PGE - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos hoje. Intime-se a parte
autora para se manifestar sobre a contestação de fls.27/38, no prazo legal. Após, abra-se vista ao representante do Ministério
Público. Expedientes e intimações necessárias.
ADV: SAMARA SILVA BARROSO DIAS (OAB 5510/CE), ADV: ANA CAROLINA LOBO BANDEIRA (OAB 25239/CE) - Processo
0152238-95.2019.8.06.0001 - Mandado de Segurança - Liminar - IMPETRANTE: Dias Comercio de Derivados de Petroleo Ltda
- IMPETRADO: Superintendente Estadual do Meio Ambiente - Semace - Recebidos hoje. Em respeito ao contraditório e da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ampla defesa, intime-se a empresa impetrante para que se manifeste, dentro do prazo de 10(dez) dias, sobre as informações
e documentos de fls.75/108. Após, sigam os autos com vista ao representante do Ministério Público. Expedientes necessários.
ADV: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO (OAB 26511/CE) - Processo 0152319-44.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Gratificações Municipais Específicas - REQUERENTE: Maria Raimunda Martins de Lima - REQUERIDO: Instituto de
Previdência do Município de Fortaleza - Ipm - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - Recebidos hoje. Intimese a parte autora para se manifestar sobre a contestação de fls.178/192, no prazo legal. Após, abra-se vista ao representante do
Ministério Público. Expedientes e intimações necessárias.
ADV: JOSE IBIAPINA SIQUEIRA JUNIOR (OAB 991/CE), ADV: VICTOR FELIPE FERNANDES DE LUCENA (OAB 33933/
CE) - Processo 0409222-82.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Espolio de
Maria Eliane Dourado Arrais - Maria Jose Ferreira Dourado - RÉU: ESPÓLIO DE Walmir Hugo da Silva - REQUERIDO: Municipio
de Fortaleza - Recebido hoje. De acordo com o petitório de fls. 601/602, o Sr. José Arrais Maia Sobrinho, proprietário da metade
do imóvel objeto da ação faleceu em 16/04/2013. Dessa forma, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, determino a
intimação de Sr. Paulo Sérgio Dourado Arrais através da publicação no DJe em nome de seus advogados José Ibiapina Siqueira
Júnior OAB/CE 991 e Victor Felipe Fernandes de Lucena OAB/CE 33.933, para que junte aos autos o termo de compromisso ou
decisão do Juiz da Vara de Sucessões que o nomeou como inventariante do Espólio de José Arrais Maia Sobrinho, no prazo de
10 dias. Expedientes necessários.

VARAS DOS REGISTROS PÚBLICOS
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE DIREITO SONIA MEIRE DE ABREU TRANCA CALIXTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO SERGIO CAVALCANTE DUAVY
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0180/2019
ADV: RAFAEL SILVEIRA LOPES (OAB 19237/CE), ADV: VALDENER VIEIRA MILFONT (OAB 32537/CE) - Processo
0103407-50.2018.8.06.0001 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - REQUERENTE: Agropecuária
Etevaldo Martins Ltda - O presente feito foi sentenciado aos 31/05/2019 com trânsito em julgado aos 05 de julho de 2019,
sendo expedido o mandado de fls. 394, ainda pendente de cumprimento. Considerando as razões apontadas na petição de fls.
397/401, bem como a nota devolutiva de fls. 402, determino seja oficiado ao Cartório de Imóveis da 1ª Zona para cumprimento
da ordem emanada da sentença de fls. 377/380, consubstanciada no Mandado de Retificação de fls. 394, devendo referido
Cartório. 1- Dar publicidade, por averbação, nas matrículas a serem abertas das quadras 21 e 25 de que metade (1/2) das
mesmas fora objeto de promessa de compra e venda para Osvaldo Risato e sua esposa conforme instrumento particular de
promessa de compra e venda, registrado sob o numero de ordem 10.810, de 14 de setembro de 1970, do CRI da 1ª Zona.
2- Quanto as quadras 22 e 26 já consta no mandado a determinação para averbação de que as mesmas foram transferidas
para Integral Transportes Ltda, nos termos das matrículas 74.286 e 74.287, ambas desta serventia, devendo constar que as
mesmas estão contidas na delimitação do terreno indicado na abertura da matrícula 5980, desta serventia, ficando esclarecido
ainda a desnecessidade de serem retificadas. 3- Abrir matrícula em nome do Município de Fortaleza para as áreas de ruas
compreendidas na matrícula 5980, nos termos do memo
ADV: RAIMUNDO PINTO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 10190/CE) - Processo 0119945-09.2018.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Registro de nascimento após prazo legal - REQUERENTE: Mauro Sérgio Rodrigues do Nascimento - Ante todo o
exposto, julgo por sentença, extinto este processo, sem resolução de mérito, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos,
em conformidade com o art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, determinando que após o trânsito em julgado, dê-se
baixa na distribuição e arquive-se. Custas prejudicadas. P.R.I.
ADV: RAIMUNDO PINTO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 10190/CE) - Processo 0170276-58.2019.8.06.0001 - Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Data de Nascimento - REQUERENTE: Maria Ednilza do Carmo
Vieira - Trata-se in casu de Retificação de Registro Civil de Casamento para correção da data de nascimento da nubente, com
fulcro no art. 109 da Lei dos Registros Públicos. Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.
ADV: MIGUEL VICTOR VASCONCELOS MESQUITA (OAB 22417/CE) - Processo 0170649-89.2019.8.06.0001 - Procedimento
Comum - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Neuza Maria Bezerra de Oliveira - Defiro, em favor da parte
autora, os benefícios da gratuidade da justiça de forma integral, de conformidade com o art. 98, §§ 1º e 5º do CPC, bem como
observe-se a prioridade determinada pela Lei 10.741/03 e pelo art. 1048, I da Lei nº 13.105/15. Trata-se in casu de Restauração
de Registro Civil de Nascimento com fulcro nos artigos 50 e 109 da Lei dos Registros Públicos. Oficie-se ao Cartório de Serpa,
Comarca de Aquiraz, para que envie segunda via da certidão de nascimento de Neuza Maria Bezerra de Oliveira (fls. 10),
bem como fotocópia das páginas 246 a 248 do Livro A-05, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, em face da documentação
apresentada, dê-se vista ao representante do Ministério Público.

EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE DIREITO SONIA MEIRE DE ABREU TRANCA CALIXTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LINA COSTA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0167/2019
ADV: RONALD ARAGAO XAVIER (OAB 11329/CE), ADV: REGINALDO CASTELO BRANCO ANDRADE (OAB 9975/CE),
ADV: MARIA ELEUSIS DE ALENCAR MONTEIRO (OAB 3070/CE), ADV: GLENDA REZENDE BONVICINI (OAB 112683/MG)
- Processo 0016871-51.2009.8.06.0001 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE:
Lucilia Rodrigues Machado - Ligia Maria Candido Machado - Vistos etc., Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Sentença
proposta por Lucília Rodrigues Machado em desfavor de Lígia Maria Cândido Machado. Alega a autora que é genitora de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Marcelo Rodrigues Machado e, avó de Maria Clara Trigueiro Machado, vítimas de acidente automobilístico ocorrido no dia
01 de janeiro de 2003 às 17:00 horas. Assevera ainda que, reside em Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, tendo estado
em Fortaleza, logo após o fato, apenas para encaminhar seus os corpos dos seus entes queridos para o jazigo da família em
Leopoldina, Minas Gerais. No entanto, deixou sua nora ora requerida, para tratar do inventário. Anos depois, teve conhecimento
que sua nora, utilizado-se de um outro registro de óbito que alterou o horário da morte, conseguiu comprovar que seu filho
morreu antes que sua neta. Dessa maneira, a postulante foi preterida no seu direito sucessório. Aduz que não foi citada na
ação de retificação de óbito do seu filho, embora seja herdeira e interessada. Desse modo, sua nora agiu de má-fé alterando
o horário do óbito para ter a preferência na sucessão. Considerando os fatos narrados, a parte autora pretende a declaração
de nulidade de sentença proferida nos autos do processo de retificação nº 2000.0130.3251-9, de modo que, o horário do óbito
do seu filho e neta permaneçam os mesmos, para que possa ser reconhecido o instituto da comoriência e a requerente tenha
direito a seu quinhão hereditário. Acostou aos autos certidão de nascimento do seu filho e certidão de casamento do de cujus;
declaração do Hospital de fls 29 na qual consta a hora de entrada dos corpos; laudos cadavéricos fls. 32/33, cópia da atrial do
inventário fls. 39/40; cópia da denúncia criminal por homicídio culposo em que foram vítimas o marido e a filha fls. 47/48. Às fls.
66, a MM. Juíza titular desta Vara entendeu que a matéria escapava sua competência, remetendo o processo a uma das Varas
Cíveis, por redistribuição, com fulcro no art. 111 do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. Distribuído
o feito à 6ª Vara Cível, teve juntada a cópia do processo de retificação de óbito de fls. 77/120. Deferida a gratuidade, a requerida
foi citada, tendo às fls. 113/120 apresentado peça contestatória rechaçando a comoriência, posto que, seu esposo faleceu
no local do acidente e sua filha foi socorrida para o hospital, tendo arrolando duas testemunhas que prestaram assistência
naquele momento. E acrescenta que o pai do seu falecido esposo não está de acordo com o procedimento da postulante. Às fls.
138/141 apresenta impugnação a gratuidade. Na réplica de fls. 145/152, argui confissão devido a ausência de citação da autora,
interessada no processo de retificação de óbito. Na qualidade de herdeira de seu filho, tem interesse na ação, embora tenha
sido excluída do processo sucessório. Aduz que a prova testemunhal não pode sobrepor à prova documental e alega litigância
de má-fé. Pugna pela prova emprestada. Às fls. 165/169 houve a manifestação quanto a impugnação à gratuidade. Não sendo
exitosa a conciliação aos fólios 176. Às fls. 186, postulação por prova testemunhal. Audiência de Instrução não realizada devido
à ausência da parte autora, sendo expedida carta precatória para colher o depoimento pessoal da autora, fls. 243. Instado a se
manifestar o representante do Parquet emite parecer pela não intervenção ministerial, fls. 249/252. O feito foi redistribuído por
sorteio para 17ª Vara Cível. Examinando os autos, o MM. Juiz daquela Vara percebeu que se trata de querella nulitatis ajuizada
contra sentença proferida pela 2ª Vara de Registros Públicos, cuja competência para processar e julgar é do juízo que a exarou.
Portanto, declinou da competência reencaminhando os autos, para esta Serventia onde seguiu seu regular processamento.
Intimadas as partes para impulsionarem o processo, apresentando as provas que entenderem pertinentes, fls. 269. Transcorreu
o prazo in albis, conforme certidão de fls. 272. Instado a se manifestar, o Representante do Ministério Público opina pela não
intervenção ministerial, fls. 276. É o relato. Decido. Preambularmente, entendo prudente esclarecer que ao exame do fato
narrado na peça atrial, infere-se que se trata in casu de Ação Declaratória de Nulidade de Sentença (querela nullitatis) proposta
por Lucília Rodrigues Machado em desfavor de Lígia Maria Cândido Machado. Considerando que, a competência para a querela
nullitatis é do juízo que exarou a decisão supostamente nula, não há dúvida no que pertine a ser este o juízo natural da
causa, por haver proferido a sentença ora hostilizada. Outro aspecto merece destaque, o aproveitamento dos atos processuais
praticados pelo juízo da 6ª Vara Cível, por aplicação dos princípios da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da
duração razoável do processo.(........) Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, julgo por sentença, para que
surta seus jurídicos e legais efeitos, IMPROCEDENTE, o pleito autoral deduzido na presente Ação Declaratória de Nulidade de
Sentença, com dicção no art. 487, I do CPC. Custas, prejudicadas. P.R.I. Fortaleza/CE, 05 de setembro de 2019. Sonia Meire
de Abreu Tranca Calixto Juíza de Direito
ADV: MARISTELA SILVA (OAB 3616/CE) - Processo 0117655-55.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum - Propriedade REQUERENTE: Maria Cleide Holanda Lopes - Espólio de Raimunda Holanda Benício - Intime-se a requerente, por mandado,
para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do
art. 485, inciso III do CPC. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 05 de setembro de 2019.
ADV: RAIMUNDO PINTO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 10190/CE) - Processo 0121589-50.2019.8.06.0001 - Retificação
ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: Jaqueline Falcão Torres Siqueira PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - DEFENSOR PÚBLIC: Defensoria Pública do Estado do Ceará - Vistos
etc. Jaqueline Falcão Torres Siqueira, devidamente qualificada, requer, através da Defensoria Pública, (........) Ante o exposto e
pelo mais que dos autos consta, julgo, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, PROCEDENTE O PEDIDO
para determinar que se expeça, depois do trânsito em julgado, o competente MANDADO para que seja procedida a retificação
no assento de casamento de Jaqueline Falcão Torres Siqueira, lavrado sob a matrícula de nº 0204200155 1981 2 00022 093
0012654 12, do Cartório de Registro Civil da 1ª Zona, Cartório João de Deus, Fortaleza-CE, para que ali passe a constar o nome
da cônjuge virago após o divórcio como sendo JAQUELINE FALCÃO TORRES. Cumpridas as providências de estilo e nada mais
sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas. P.R.I. Fortaleza/CE, 05 de setembro de 2019.
ADV: JOÃO ANASTÁCIO SAMPAIO DE CASTRO (OAB 28447/CE) - Processo 0136131-73.2019.8.06.0001 - Outros
procedimentos de jurisdição voluntária - Serviços - REQUERENTE: Evandro Sérgio Lima de Castro - Vistos, etc Evandro
Sérgio Lima de Castro, devidamente qualificado, requer através de Advogado, (......). Ante o exposto e pelo mais que dos autos
consta, julgo, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que se
expeça, depois do trânsito em julgado, o competente MANDADO ao Cartório de Registro Civil de Fortaleza Ceará, para que
seja providenciado o registro do óbito de NEWTON DE CASTRO, falecido em Fortaleza - Ceará em 11 de abril de 2019, às
10hs:30min. Cumpridas as providências de estilo e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.
Custas prejudicadas. Benefício da Gratuidade da Justiça. P.R.I. Fortaleza/CE, 06 de setembro de 2019.
ADV: RAIMUNDO PINTO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 10190/CE) - Processo 0137979-95.2019.8.06.0001 - Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Michelle Cristina Souza
Rego - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - DEFENSOR PÚBLIC: Defensoria Pública do Estado do Ceará
- Vistos etc. Michelle Cristina Souza Rego, requer, através da Defensoria Pública, (........). Ante o exposto e pelo mais que dos
autos consta, julgo, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO autoral,
para determinar que se expeça, depois do trânsito em julgado, o competente MANDADO para que seja procedida a retificação
no assento de nascimento de MICHELLI CRISTINA SOUZA REGO lavrado no livro 61, às fls. 38, sob o nº 1991 do Cartório
de Registro Civil de Carmo do Rio Claro - Minas Gerais, para que nele passe a constar o nome da registrada como sendo
MICHELLE CRISTINA SOUZA REGO, bem como nome de sua genitora como sendo AURINEIDE DE SOUSA BAIA. Cumpridas
as providências de estilo e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas. P.R.I.
Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: MARIA DANIELLE ROCHA GARCIA (OAB 16811/CE), ADV: GIRVANY XAVIER GARCIA (OAB 22748/CE), ADV:
IGOR DE VIEIRA LEITE MARANHAO (OAB 30790/CE) - Processo 0143495-96.2019.8.06.0001 - Retificação ou Suprimento
ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Regina Cláudia Melo Dodt PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - Vistos etc. Regina Cláudia Melo Dodt, devidamente qualificada, requer,
por seu advogado, (........). Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo, por sentença, para que produza os jurídicos
e legais efeitos, PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que se expeça, depois do trânsito em julgado, o competente
MANDADO para que seja alterado o assentamento de casamento de Regina Cláudia Melo Dodt, lavrado sob a matrícula de nº
020420 01 55 1988 2 0046 173 0027307 93, do Cartório João de Deus - Registro Civil da 1ª Zona de Fortaleza-CE, para que
ali passe a constar que após o divórcio a cônjuge virago voltou a usar seu nome de solteira, sendo este REGINA CLÁUDIA
DE OLIVEIRA MELO. Determino, ainda, que seja oficiado ao TRT 07ª Região, onde a autora é ré no processo nº 000029936.2014.5.07.0011, bem como a Fazenda Pública Nacional, informando que Regina Cláudia Melo Dodt, passará a se chamar
REGINA CLÁUDIA DE OLIVEIRA MELO. Cumpridas as providências de estilo e nada mais sendo requerido, arquivem-se os
autos com baixa na distribuição. Custas na forma da Lei. P.R.I. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019. Sonia Meire de Abreu
Tranca Calixto Juíza de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: RAIMUNDO PINTO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 10190/CE) - Processo 0148073-05.2019.8.06.0001 - Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Data de Nascimento - REQUERENTE: Sara Gomes Martins Raquel Gomes da Costa - PROMOTOR(A): Ministério Público do Estado do Ceará - DEFENSOR PÚBLIC: Defensoria Pública
do Estado do Ceará - Vistos etc. Sara Gomes Martins, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora, a Sra. Raquel
Gomes da Costa, requer, através da Defensoria Pública,(.......). Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo, por
sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que se expeça, depois
do trânsito em julgado, o competente MANDADO para que seja procedida a retificação no assento de nascimento de SARA
GOMES MARTINS, lavrado sob a matrícula de nº 020370 01 55 2013 1 00393 357 0247943 64, do Cartório Cavalcanti Filho Registro Civil da Parangaba, nesta capital, para que ali passe a constar a data de nascimento da registrada como sendo 16 DE
NOVEMBRO DE 2012 (dezesseis de novembro de dois mil e doze). Cumpridas as providências de estilo e nada mais sendo
requerido, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sem custas. P.R.I. Fortaleza/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: RAIMUNDO PINTO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 10190/CE) - Processo 0156040-04.2019.8.06.0001 - Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de nascimento após prazo legal - REQUERENTE: Ana Maria Amorim
Lima - Vistos, etc. Ana Maria Amorim Lima, parte legítima, devidamente qualificada, ingressou, perante este Juízo da 2a Vara
dos Registros Públicos, através da Defensoria Pública, com um pedido de lavratura de seu Registro de Nascimento. Na hipótese,
analisando-se o Ofício nº 522/2019 (fls. 42/46), do Cartório V. Moraes - Registro Civil da 3ª Zona de Fortaleza-CE, informando
que consta em seus livros o assento de nascimento em nome de Ana Maria Amorim de Lima, restando plenamente atendido o
pedido autoral. Ficando configurada a carência superveniente da ação, frente à falta de utilidade do provimento judicial final
para a realização do objetivo perseguido na presente demanda. Em consequência, entregue-se a parte autora, o original da
aludida certidão de nascimento, que se encontra arquivada nesta Secretaria, certificando-se nos autos. Ante o exposto, julgo,
por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, extinto este processo sem resolução do mérito, de conformidade
com o que dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição e após,
arquivem-se. Sem custas. P.R.I.
ADV: KARLOS BRUNO DE SOUSA LIMA (OAB 27853/CE) - Processo 0162438-64.2019.8.06.0001 - Procedimento Comum
- Registro de Óbito após prazo legal - REQUERENTE: Jose Rejane Cavalcante - Recebidos hoje por redistribuição. Trata-se
de um pedido de Registro de Óbito Tardio com fulcro no art.109 da Lei 6.015/73. Inicialmente, intime-se a parte autora para,
no prazo de 15 (quinze) dias, em emenda à inicial, comprovar sua legitimidade postulatória, anexando cópia de sua certidão
de casamento, bem como depositar na Secretaria da Vara o original da Declaração de Óbito (doc.fls.16) e anexar aos autos os
dados do artigo da Lei de Registros Públicos. Defiro o benefício da gratuidade de Justiça pleiteado, por considerar atendidos os
requisitos legais de regência. Após, colha-se o pronunciamento do Ministério Público.
ADV: OLIVIA MARA MAIA E SILVA EVANGELISTA (OAB 14202/CE), ADV: GEORGIA COSTA QUEIROZ (OAB 33994/CE),
ADV: CARLOS MAGNO DE FREITAS CLEMENTINO (OAB 29831/CE) - Processo 0176722-48.2017.8.06.0001 - Retificação de
Registro de Imóvel - Enfiteuse - REQUERENTE: Erika Figueiredo de Carvalho - Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento
em diligência. Intime-se a requerente para, no prazo de quinze dias, juntar cópia completa da matrícula 45.675 da 1ª. Zona de
Registro de Imóveis (fls. 22/23), posto não constar, ali, o nome do promitente vendedor da escritura que repousa às fls. 18/21,
Geraldo Gomes da Silva, com supedâneo no princípio da continuidade registral. Expedientes necessários. Fortaleza (CE), 05
de setembro de 2019.
ADV: REBECA DE CARVALHO AGUIAR (OAB 35978/CE), ADV: IGOR DE CARVALHO RAMOS (OAB 23688/CE), ADV:
SILVANA MARIA FLORENCIO DE CARVALHO (OAB 6083/CE) - Processo 0884926-45.2014.8.06.0001 - Retificação de Registro
de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - REQUERENTE: Luiz Feitosa Noronha, rep. por Maria Nádia de Oliveira Campos
Noronha - Maria Nádia de Oliveira Campos Noronha - João Felipe de Oliveira Campos Aguiar - Defiro o pedido de dilação do
prazo. Aguarde-se pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para o devido cumprimento do despacho de fls.312. Intime-se. Expedientes
necessários.

VARAS DE FALÊNCIA
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA TICIANA DE PAULA ANDRADE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0291/2019
ADV: ELIATAN DE CASTRO MACHADO (OAB 11562/CE), ADV: FERNANDA LIMA FERNANDES VIEIRA (OAB 22840/
CE), ADV: RODOLFO CABREIRA LOPES (OAB 26258/CE), ADV: ANACLETO FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA NETO (OAB
29245/CE) - Processo 0024336-04.2015.8.06.0001 - Prestação de Contas - Oferecidas - Cheque - MASSA FALIDA: Unanime Cooperativa de Econ e Cred Mut dos Serv Publ do Poder Execu do Est do Ce, Na Reg Met de Frotaleza Ltda - REQUERENTE:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Anicio Moura Auipr Junior - Eliatan de Castro Machado - CREDORA: Ana Celia Souza Rolim - REQUERENTE: Telmo Amorim
Camelo - Pelos seus fundamentos, defiro o pedido formulado pelo Administrador Judicial na petição de fls. 9256/9263 e autorizo
os pagamentos devidos, visando, os respectivos cheques, devendo o Administrador Judicial apresentar a prestação de contas
dos valores pagos. Expedientes necessários.
ADV: GERSON SAMPAIO GRADVOHL (OAB 15485/CE), ADV: SANDRA LUCIA FONSECA ROCHA (OAB 22526/CE), ADV:
BRUNA MALVEIRA ARY MOTA (OAB 29379/CE), ADV: MARCOS WANDERLEY TORQUATO SCORSAFAVA (OAB 19264/
CE), ADV: CLAUDIO CHAVES ARRUDA (OAB 13162/CE), ADV: ANDRE ALCIDES ESPINOLA (OAB 6531/CE), ADV: CLOVIS
RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA (OAB 4203/CE), ADV: JOSE WILLIAM CORDEIRO SOUSA (OAB 3520/CE),
ADV: FRANCISCO EVANDRO PAZ (OAB 18370/CE), ADV: JULIANA MELO DE PINHO (OAB 21413/CE) - Processo 002574862.2018.8.06.0001 (processo principal 0214515-60.2013.8.06.0001) - Relatório Falimentar - Inadimplemento - MASSA FALIDA:
MUNDICA PAULA S/A - C0NFECÇÕES - REQUERIDO: Advance Factoring Fomento Mercantil Ltda - Mundica Paula S/A
Confecções - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - Rendas e Bordados Mundica Paula S/A - José William Cordeiro Sousa
e outra - TERCEIRO: Marcos Wanderley Torquato Scorsafava - Administrador Judicial - O Administrador Judicial da Massa
Falida apresentou a petição e documentos de fls. 127/129, requerendo autorização de pagamento a ser realizados por meio de
cheque de número 900013, no valor de R$ 3.339,20 (três mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), referente aos atos
de serviços advocatícios prestados à massa falida, por parte do Administrador Judicial. Pelos seus fundamentos, defiro o pedido
formulado pelo Administrador Judicial e autorizo o pagamento devido, visando, desde de logo, o respectivo cheque, devendo o
Síndico apresentar a prestação de contas do valor pago. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO REGIS DOS SANTOS ALBUQUERQUE (OAB 9749/CE), ADV: WELTON COELHO CYSNE FILHO
(OAB 13856/CE), ADV: CESAR RODRIGO NUNES (OAB 260942/SP), ADV: ROBERTO GOMES NOTARI (OAB 273385/SP)
- Processo 0049964-24.2017.8.06.0001 (processo principal 0131447-76.2017.8.06.0001) - Impugnação de Crédito - Concurso
de Credores - IMPUGNANTE: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A - IMPUGNADO: Aço Cearense Industrial Ltda TERCEIRO: Adm. Judicial: Régis Albuquerque Advogados Associados - Assim, ante a regularidade do pleito, HOMOLOGO O
PEDIDO DE DESISTÊNCIA do autor e, com base no art. 485, inciso VIII, Código de Processo Civil, extingo o processo sem
resolução de mérito. Custas pelo promovente. Intimem-se. Ciência à representante do Ministério Público e ao administrador
judicial. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com baixa na distribuição. Expedientes necessários.
ADV: JANUÁRIO CAFFARO (OAB 77407AC), ADV: LUZIA ANDRESSA FELICIANO DE LIRA (OAB 9359/RN), ADV: EUDES
JOSÉ PINHEIRO DA COSTA (OAB 2800/RN), ADV: ANA JULIANA BRITO VASCONCELOS (OAB 23294/CE), ADV: FERNANDA
LIMA FERNANDES VIEIRA (OAB 22840/CE), ADV: RENAN MORENO TIMBO (OAB 22723/CE), ADV: JOSE FELICIANO DE
CARVALHO JUNIOR (OAB 4100/CE), ADV: GIL VICENTE FURTADO BEZERRA DE MENEZES (OAB 1968/CE), ADV: METON
CESAR DE VASCONCELOS (OAB 1029/CE), ADV: JULIANA MELO DE PINHO (OAB 21413/CE), ADV: NERILDO MACHADO
(OAB 20982/CE), ADV: MINERVINO DE CASTRO NETO (OAB 8162/CE) - Processo 0169251-74.2000.8.06.0001 - Falência de
Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência - REQUERENTE: Incosa
Engenharia S/A - Rep. Legal da Falida: Walder Ary - CREDOR: E. M. chaves Lopres da Cunha ME - Condomínio do Edifício
Pegasus - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - MASSA FALIDA: Massa Falida de Incosa Engenharia S A - INTERESSADO: Maria
da Piedade de Paula - TERCEIRO: AJ VERAS BRITO ME e outros - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019,
publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa
imprimir andamento ao processo, em cumprimento à decisão de pgs. 21678/21681, e considerando o decurso do prazo do edital
de pg. 21750, encaminho os autos ao Ministério Público.
ADV: ARNAUD FERREIRA BALTAR NETO (OAB 23660/CE), ADV: UINIE CAMINHA (OAB 12236/CE), ADV: CARLOS
ROBERTO MENDES EVANGELISTA (OAB 13537/CE), ADV: JURACI MOURAO LOPES FILHO (OAB 14088/CE), ADV: RACHEL
PHILOMENO GOMES CAVALCANTI (OAB 12083/CE), ADV: IVAN MERCÊDO DE ANDRADE MOREIRA (OAB 59382/MG), ADV:
JOYCEANE BEZERRA DE MENEZES (OAB 9442/CE), ADV: PAULO CESAR MAIA COSTA (OAB 9125/CE), ADV: ARQUIMEDES
FAUSTINO LEITE (OAB 36578/CE), ADV: GUILHERME BARBOSA DE ARAUJO (OAB 155467/SP), ADV: RAIMUNDO AUGUSTO
FERNANDES NETO (OAB 6615/CE), ADV: CARLOS CESAR SOUSA CINTRA (OAB 12346/CE), ADV: HELENA PATRICIA
BESSA BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB 12193/CE), ADV: JANDUY TARGINO FACUNDO (OAB 10895/CE), ADV: JOSE ABNEAS
BEZERRA (OAB 4618/CE), ADV: EDILSON FERREIRA FONTELE (OAB 5822/CE), ADV: JOSE GEORGE DE CASTRO (OAB
4289/CE), ADV: CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA (OAB 4203/CE), ADV: FRANCISCO EVANDRO PAZ
(OAB 18370/CE), ADV: RAFAEL DE ALMEIDA ABREU (OAB 19829/CE) - Processo 0450128-17.2000.8.06.0001 - Falência de
Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Classificação de créditos REQUERENTE: Genarex Controles Gerais Industrial e Comercio Ltda - CREDOR: Madson Metarlugica LTDA - Evadin Industrias
Amazonia S/A - grandelar industria metalurgica ltda - Metalurgica Costi Ltda - Pci Componentes S.a. - Itautec Philco S.a - Grupo
Itautec Philco - Brightpoint do Brasil Ltda - INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHÕES E ESPUMAS LTDA - ORTOBOM - Cbb Companhia Brasileira de Bicicletas S/A - Hercules S/A Fabrica de Talheres - Plas-alco do Brasil Industria e Comercio Ltda Itatiaia Moveis S/A - J ALVES E OLIVEIRA LTDA - REQUERIDO: Lojas Paraiso Ltda - Paulo Fernandes Rodrigues Ribeiro Francisco Gonçalves Monteiro - Maria Jose Coelho de Freitas - Município do Recife - JOSE FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO
- TERCEIRO: Arnaud Ferreira Baltar Neto - Síndico - Antonio Wanderlei Gondim de Freitas e outro - Intime-se o advogado
Arquimedes Faustino Leite para apresentar a procuração judicial e os documentos de identidade pessoal dos constituintes
Sérgio José de Souza Silva, Romildo da Silva, Ricardo Delmiro da Silva, Mário de Souza Leão, Carlos Alberto Rodrigues e
Glauro José Pereira da Silva, os quais, em coautoria com Maria José Coelho, requereram a destituição do administrador judicial
referida neste subitem. 1.3 Maria José Coelho de Freitas, individualmente, retorna aos autos para apresentar um outro pedido
de destituição do administrador judicial, desta feita sob o argumento de que o administrador judicial teria firmado contrato de
locação de imóvel da Massa Falida sediado no Recife/PE antes da autorização judicial (petição de fls. 2475/2485). Sobre tal
requerimento, ouça-se o administrador judicial em 5(cinco) dias. Após, vista à Promotora de Justiça oficiante neste Juízo. 2.
Requerimento de nova publicação de decisão judicial Em petição de fls. 2089/2091, Francisco Gonçalves Monteiro e Maria José
Coelho e outros reclamam que, na qualidade de credores trabalhistas, e embora com procurador constituído nestes autos, não
foram intimados da decisão de fls. 1858/1862, cujo dispositivo, entre outras determinações, autorizou a locação de imóvel da
Massa Falida na cidade de Recife/PE. De fato, o nome do referido causídico realmente não consta na relação de destinatários
da edição do Diário da Justiça onde circulou a referida decisão (certidão de fls. 1930/1931), apesar de, naquela ocasião, já ter
sido juntada nos autos a procuração que o constituía como advogado dos credor Francisco Gonçalves Monteiro. A procuração
judicial correspondente a Maria José Coelho somente veio aos autos em momento posterior à decisão Quanto aos demais
credores, não se identificou tal documento. Todavia, no que pese a constatação dessa irregularidade em face do peticionante
Francisco Gonçalves Monteiro, é desnecessária nova publicação da decisão destacada, tal como pretendeu o requerente. De
fato, sendo o objetivo de qualquer intimação realizada por meio da imprensa oficial a comunicação às partes da prolação dos
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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pronunciamentos judiciais ou de outros atos e termos do processo, é certo dizer que esse desiderato foi alcançado em relação
ao peticionante Francisco Gonçalves na data em que o advogado por ele constituído apresentou a manifestação de fls.
2089/2091 (8 de abril de 2019), uma vez que, nessa oportunidade, o causídico destacou expressamente seu inequívoco
conhecimento do inteiro teor da decisão em destaque. A Jurisprudência do STJ é farta em relação a desnecessidade de
intimação quando o destinatário da comunicação demonstra ciência inequívoca do conteúdo do ato judicial. Confira-se, a título
de exemplo o seguinte julgado: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM DE PENHORA
ON LINE. TERMO A QUO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO FORMAL. DESNECESSIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II - Demonstrada ciência inequívoca do executado quanto
à penhora on-line, é desnecessária sua intimação formal para que se tenha início o prazo para o ajuizamento dos embargos de
execução. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1756662/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 08/04/2019, DJe 11/04/2019). Desse modo, os prazos para eventuais recursos da decisão epigrafada passaram a correr a
partir da data do protocolo da petição indigitada, não havendo que se falar em qualquer prejuízo ao interessados que justifique
nova publicação na imprensa oficial. No que diz respeito ao pleito para apresentação de cópia do contrato de locação do imóvel
localizado em Recife/PE, o auxiliar do Juízo o juntou espontanemanete às fls. 2330/2342. 3. Pedidos de habilitação de crédito
Constam pedidos de habilitação de crédito requerido neste autos principais por Genarex Controles Gerais Industrial e Comércio
Ltda (fls. 2068/2070); Móveis Carraro S/A (fls. 2076/2080) e José Francisco da Silva Monteiro (fls. 2425/2427). A verificação de
créditos na falência e na recuperação judicial tem um procedimento muito bem delineado pela Lei 11.101/2005. Da lista de
credores apresentada pelo devedor (falido ou recuperanda), é possível a oposição de divergência perante o administrador
judicial(caráter administrativo), seja para impugnar o valor e a classificação do crédito, seja para habilitar crédito ignorado (não
reconhecido) pelo devedor (art. 7º, §1 º). Após apreciar todos os documentos que lhe foram apresentados, o administrador
judicial elabora uma nova lista de credores e a apresenta ao Juízo competente(art. 7º, §2º). Dessa segunda lista de credores,
cabe impugnação de crédito, a qual terá obrigatoriamente autos próprios, separado dos autos principais (art. 8º, parágrafo
único). Esse mesmo procedimento será seguido em caso de habilitação retardatária de crédito(art. 10). Em vista do acima
explicado, e considerando que, no caso da falência das Losjas Paraíso ainda não fora publicada a lista do administrador judicial,
evidencia-se inviável a apreciação de pleitos de habilitação de crédito nem no presente momento processual da falência, nem
nestes autos principais. No tempo oportuno, os interessados deverão apresentar suas divergências (impugnação de crédito ou
habilitação retardatária) em processo incidental a esta falência. Intime-se. Intime-se ainda o advogado Carlos Roberto Mendes
Evangelista, signatário da petição de fls. 2425, para apresentar a procuração judicial e o documento de identificação pessoal de
seu constituinte. 4. Lista de credores reconhecidos pela devedora falida (art. 7º, §1º, Lei 11.101/2005) Considerando as corretas
razões declinadas, defiro o pedido do administrador judicial de fls. 2327/2328, de modo a determinar a publicação da relação de
credores trabalhistas reconhecidas pela devedora, uma vez que o edital de fls. 318/319 olvidou essa classe de credores, embora
tenha a falida, em cumprimento a convocação judicial, apresentado tal lista por meio da petição e documentos de fls. 192/200.
De modo a evitar qualquer nulidade, esse novo edital deverá esclarecer que a sua publicação reabrirá o prazo para apresentação
de divergência administrativa perante o administrador judicial, nos termos do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005. Deve ainda
esclarecer que as divergências se limitam aos créditos de natureza trabalhista, um vez que em relação às demais classes de
credores tal prazo teve como termo inicial a publicação do edital de fls. 318/319, cuja circulação no Diário da Justiça se deu em
13 de outubro de 2017, conforme certidão de fls. 321. Ante os fatos relatados pelo administrador judicial nas petições de fls.
2353/2356 e fls. 2402/2404, e em atenção às diretrizes estabelecidas no art. 7º, da Lei 11.101/2005 para a fase administrativa
da verificação de crédito, esclareço que o auxiliar deve inserir em sua lista somente aqueles créditos sobre os quais seja
possível certificar os elementos essenciais, utilizando-se para tanto de todos os documentos que cheguem ao seu conhecimento.
Eventual irresignação dos credores, da falida ou do Ministério Público deverão ser veiculadas por meio de impugnação de
crédito no tempo oportuno, conforme art. 8º do mesmo diploma normativo. Esclareço ainda que supostas habilitações de créditos
trabalhistas realizadas no período da concordata da devedora não podem ser consideradas formalmente válidas nesta falência.
Dito de outra forma, os créditos trabalhistas eventualmente noticiados nas quase duas décadas em que perdurou a concordata
das Lojas Paraíso, não estão habilitados automaticamente neste concurso de credores falimentares. A razão dessa
impossibilidade advém do Decreto Lei 7.661/1945. É que, por força desse conjunto normativo, somente os créditos quirografários
se submetiam a esse revogado processo de insolvência empresarial a concordata. Nada impede, porém, que o administrador
judicial recorra às informações e documentos existentes em incidentes da concordata para compor sua lista de credores o mais
completa e verossímil possível. Também por força do procedimento estabelecido na Lei de regência, registre-se que a obrigação
da devedora é apresentar neste processo de falência os credores reconhecidos por ela, e são esses que devem constar no
edital do art. 7º, §1º, da Lei 11.101/2005. De fato, não pode ser aceita como válida lista de credores apresentada pela devedora
em processo da segunda instância, nem lhe é dado alterar essa relação a qualquer momento sem justificativa plausível, sob
pena de provocar inaceitável tumulto processual. 4. Honorários do administrador judicial Sobre o pedido do administrador
judicial de arbitramento de honorários pelos valores auferidos Massa Falida das Lojas Paraíso decorrentes da locação de
imóveis do acervo desta (petição de fls. 2348/2349), ouça-se o falido e os credores, estes por meio de edital, assinalado-lhes o
prazo de 5(cinco) dias para eventuais manifestações. Em sequência, conceda-se vista dos autos à representante do Ministério
Público. 4. Créditos tributários Cientifiquem-se a falida e os credores com advogado constituído nestes autos a respeito das
manifestações das Fazendas Públicas do Município de Brejo Santo/CE (fls. 2008); Município de Horizonte/CE (fls. 2011);
Município de Quixeramobim/CE (fls. 2014); Município de João Câmara/RN; Município de Recife/PE (fls. 2050/2067); Município
de Sobral/CE (fls. 2071); Município de João Pessoa/PB (fls. 2096/2101); Estado de Pernambuco (fls. 2204/2292), Município de
Caucaia/CE (fls. 2293/2303); Estado do Rio Grande do Norte (fls. 2305) e Município de Fortaleza/CE (fls. 2343). Considerando
a solicitação de penhora no rosto dos autos remetida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru/PE (fls.
2185/2187), determino que o administrador judicial faça a reserva financeira correspondente nos ativos da Massa Falida, bem
como habilite o crédito tributário correspondente, caso não haja razões justas e relevantes para o contestar na via processual
adequada. Em atendimento ao requerido pelo administrador judicial às fls. 2345/2347, expeça-se ofício à Procuradoria Geral do
Município de Jaboatão dos Guararapes/PE, no novo endereço ali informado, solicitando que envie a este Juízo valores devidos
pela Massa Falida das Lojas Paraíso Ltda, discriminando as CDAs que originam a dívida e eventuais processos de execução
fiscal instaurados. Esclareça-se na correspondência de que os créditos submetidos ao concurso falimentar somente podem
sofrer atualização até o dia 23 de agosto de 2017, data do decreto de falência da devedora, uma vez que, por força do disposto
no art. 124 da Lei 11.101/2005, contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência. Também
em atendimento ao requerido pelo administrador judicial às fls. 2345/2347, expeça-se ofício à Procuradoria Geral do Estado de
Pernambuco, solicitando que sejam informados a este Juízo os números dos processos judiciais em que são executadas as
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CDAs declinadas por esse órgão estadual no ofício PFE n.º 1210/2019 - CPF, de 8 de abril de 2019(fls. 2204 e ss.), além de
declinar os números antigos dos processos administrativos correspondentes. Para melhor entendimento do destinatário, a
correspondência deverá ser instruída com a manifestação do auxiliar do Juízo de fls. 2345/2347 e do ofício de fls. 2204/2292.
Considerando que ainda não se iniciou a fase judicial da habilitação de crédito, encaminhe-se ao administrador judicial o pleito
do Município do Recife/PE lançado na petição de fls. 2382/2401 para que o auxiliar do Juízo, em não havendo razões relevantes
em sentido contrário, inclua em sua lista os créditos tributários relacionados pelo ente público. 4. Outras deliberações Por meio
do ofício de fls. 1933, o Desembargador Relator da apelação n.º 0046872-24.2006.8.06.0001 informa a este Juízo falimentar a
existência de ação monitória em desfavor das Lojas Paraíso naqueles autos recursais. Ciência ao administrador judicial e à
falida. Expeça-se resposta ao Ofício da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Ceará de fls. 2489/2491.

EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0794/2019
ADV: RAFAEL DE ALMEIDA ABREU (OAB 19829/CE), ADV: JERONIMO DE ABREU JUNIOR (OAB 5647/CE), ADV: BRUNO
HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE), ADV: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (OAB 39274/PR), ADV: FERNANDO
ANTÔNIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), ADV: LUIZ GASTÃO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP) - Processo 016150239.2019.8.06.0001 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - MASSA RECUPERAN: Prime Plus Locação de
Veículos e Transportes Turísticos Ltda - Vistos. Sobre os embargos declaratórios de fls. 520/527, manifeste-se a recuperanda,
através de seus patronos constituídos, no prazo de 5 (cinco) dias. Determino que a Secretaria cadastre os advogados indicados
nas petições de folhas 510/519 e 556/568, devendo, contudo, promover a intimação através do Diário da Justiça Eletrônico
apenas das decisões pertinentes à parte representada. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0795/2019
ADV: CAMILA DA SILVA ROCHA (OAB 7191/PI) - Processo 0169672-97.2019.8.06.0001 - Recuperação Judicial Recuperação judicial e Falência - REQUERENTE: Ana Letícia Brito Veras - Vistos. Tratam os presentes autos de pedido de
Habilitação de Crédito proposto por ANA LETÍCIA BRITO VERAS, em face de CAVALCANTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE ALIMENTOS LTDA. SUPER CARNES, em recuperação judicial. Entretanto, a habilitante, por meio de seu advogado, não
fez o peticionamento da forma correta, uma vez que distribui o presente feito como “Recuperação Judicial”, quando se trata
do incidente processual “Habilitação de Crédito”. Saliente-se que o peticionamento deve ser feito em conformidade com as
Tabelas de Classe e Assuntos elaboradas pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de gerar movimentações equivocados
junto ao Sistema SAJ, alterando, dessa forma, os dados estatísticos e a produtividade deste Juízo. Diante do exposto, intimese a habilitante, por meio de seu causídico, para realizar o peticionamento da forma correta. Após, cancele-se a distribuição do
presente feito. Caso haja impossibilidade técnica de realizar o cancelamento no sistema SAJPG, arquive-se com baixa definitiva.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0796/2019
ADV: ANA VALESYA DANTAS PEREIRA CHAVES (OAB 11224/CE), ADV: EDGAR BRUNO DE LIMA CHAVES (OAB 24544/
CE), ADV: RUI BARROS LEAL FARIAS (OAB 16411/CE) - Processo 0016725-92.2018.8.06.0001 (processo principal 018188718.2013.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Convolação de recuperação judicial em falência - CREDORA: Rosimary Saraiva
Barbosa - Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a determinação contida na decisão de fls. 118, tendo em vista que
houve equívoco da secretaria no cumprimento do despacho de fls. 112/113. Desse modo, torno sem efeito os expedientes de fls.
114 e 115, bem como determino a intimação da sociedade falida, por seu advogado habilitado nos autos principais, para que se
manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, intime-se a administradora judicial para, no mesmo prazo, emitir parecer,
acostando aos autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito. Ao
final, vista ao representante do Ministério Público para opinar, em 05 dias.
ADV: UINIE CAMINHA (OAB 12236/CE), ADV: JOYCEANE BEZERRA DE MENEZES (OAB 9442/CE), ADV: SILVANA
CLAUDIA SILVA ANDRADE ALMEIDA (OAB 24927/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo
0022690-85.2017.8.06.0001 (processo principal 0190434-42.2016.8.06.0001) - Impugnação de Crédito - Recuperação judicial
e Falência - IMPUGNANTE: Banco do Brasil S.a - IMPUGNADO: Cavalcante Comercio e Representação de Alimentos Eireli TERCEIRO: Administrador Judicial Cavalcante - Em razão da interposição de embargos de declaração em que o recorrente
pretende a produção de efeitos infringentes (fls. 92/94), INTIME-SE o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar
contrarrazões, nos termos do art. 1023, §2º, do CPC. Expedientes necessários.
ADV: RODRIGO MADEIRO MACIEL (OAB 28360/CE), ADV: ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR (OAB
33249/CE) - Processo 0038017-02.2019.8.06.0001 (processo principal 0137243-48.2017.8.06.0001) - Impugnação de Crédito Concurso de Credores - IMPUGNANTE: Paulo Alberto Sousa de Oliveira - Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de Justiça.
Intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para, no mesmo
prazo, emitir parecer, acostando aos autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor
acerca do crédito. Ao final, vista ao representante do Ministério Público para opinar, em 5 dias.
ADV: RODRIGO MADEIRO MACIEL (OAB 28360/CE), ADV: ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR (OAB
33249/CE) - Processo 0038023-09.2019.8.06.0001 (processo principal 0137243-48.2017.8.06.0001) - Impugnação de Crédito
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- Concurso de Credores - IMPUGNANTE: Maria da Conceição Mendes de Brito - Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de
Justiça. Intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para, no
mesmo prazo, emitir parecer, acostando aos autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do
devedor acerca do crédito. Ao final, vista ao representante do Ministério Público para opinar, em 5 dias.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0797/2019
ADV: PAULO ROBERTO DE SOUSA TAVORA (OAB 21524/CE), ADV: VALERIA PREVITERA DA SILVA (OAB 11379/CE) Processo 0015359-18.2018.8.06.0001 (processo principal 0181887-18.2013.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Convolação
de recuperação judicial em falência - REQUERENTE: Iracema Industria e Comercio de Castanha de Caju - Isto posto, expeçase ofício ao Juízo do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza, solicitando que este emita nova certidão de habilitação
de crédito em favor da Habilitante, na qual seja dirimida a dúvida referente ao valor devido de danos morais, observando-se a
redução constante no acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, no prazo de 30 (trinta) dias. Expedientes
necessários.
ADV: FLAVIA HOLANDA DUARTE (OAB 17798/CE), ADV: JEAN PLACIDO TELES DA FONSECA (OAB 25982/CE), ADV:
JOVANA FROTA DE SOUZA RODRIGUES (OAB 28644/CE) - Processo 0036282-65.2018.8.06.0001 (processo principal
0148458-89.2015.8.06.0001) - Impugnação de Crédito - Autofalência - IMPUGNANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
- MASSA FALIDA: Aguanambi Saúde S/C Ltda - REQUERENTE: Aguanambi Saúde S/C - Vistos. Intime-se o representante do
Ministério Público para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários.
ADV: RODRIGO MADEIRO MACIEL (OAB 28360/CE), ADV: ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR (OAB
33249/CE) - Processo 0038716-90.2019.8.06.0001 (processo principal 0137243-48.2017.8.06.0001) - Impugnação de Crédito Concurso de Credores - IMPUGNANTE: Maria Jaila Sousa Viana - Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Intime-se
a recuperanda para se manifestar, no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para, no mesmo prazo,
emitir parecer, acostando aos autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca
do crédito. Ao final, vista ao representante do Ministério Público para opinar, em 5 dias.
ADV: RAFAEL DE ALMEIDA ABREU (OAB 19829/CE), ADV: BENEDITO BOTELHO MARTELI (OAB 144466/SP),
ADV: EDMUNDO KOICHI TAKAMATSU (OAB 33929/SP) - Processo 0165405-82.2019.8.06.0001 - Habilitação de Crédito Classificação de créditos - CREDOR: José Manuel Pais Tavares dos Reis - Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de Justiça.
Intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para, no mesmo
prazo, emitir parecer, acostando aos autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor
acerca do crédito. Ao final, vista ao representante do Ministério Público para opinar, em 5 dias.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0798/2019
ADV: ANA VALESYA DANTAS PEREIRA CHAVES (OAB 11224/CE), ADV: RUI BARROS LEAL FARIAS (OAB 16411/CE) Processo 0030005-33.2018.8.06.0001 (processo principal 0181887-18.2013.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Convolação
de recuperação judicial em falência - CREDORA: Ana Valesya Dantas Pereira Chaves e outro - Isto posto, defiro o pedido
de gratuidade de Justiça. Intime-se a falida para se manifestar, no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se a Administradora
Judicial para, no mesmo prazo, emitir parecer, acostando aos autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais
documentos do devedor acerca do crédito. Expedientes necessários.
ADV: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE BANDEIRA (OAB 6863/CE), ADV: VALERIA PREVITERA DA SILVA (OAB 11379/CE),
ADV: ANGELICA GONÇALVES LOPES (OAB 23484/CE) - Processo 0047841-53.2017.8.06.0001 (processo principal 015845045.2013.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - CREDOR: Raimundo Nonato Magalhaes REQUERENTE: Oboe Tecnologia e Serviços Financeiros S.A e outros - MASSA FALIDA: Oboe Tecnologia e Serviços Financeiros
S.A e outros - ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente o presente pedido de habilitação de crédito, com a exclusão dos juros
calculados após a decretação do regime de liquidação extrajudicial, conforme manifestação e planilha de cálculos apresentados
pela administradora judicial às fls. 22/29. Providencie a administradora judicial o lançamento dos referidos créditos no quadro
de credores da massa falida, em suas respectivas classes. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, tendo
em vista a ausência de controvérsia. Certifique-se nos autos principais. Após o decurso do prazo legal, arquive-se o presente
incidente processual. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO JACKSON ALVES LIMA (OAB 11212/CE), ADV: RUI BARROS LEAL FARIAS (OAB 16411/CE) - Processo
0158342-40.2018.8.06.0001 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - CREDOR: Francisco Antonio Costa
de Almeida - MASSA RECUPERAN: Iracema Indústria e Comércio de Castanha de Cajú Ltda. - Isto posto, defiro o pedido
de gratuidade de Justiça. Intime-se a sociedade falida para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a
administradora judicial para, no mesmo prazo, emitir parecer, acostando aos autos todas as informações existentes nos livros
fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito. Ao final, vista ao representante do Ministério Público para opinar, em
05 dias. Expedientes necessários.
ADV: JEAN PLACIDO TELES DA FONSECA (OAB 25982/CE), ADV: CAMILLA HOLANDA LIMA DE FREITAS (OAB 32424/
CE) - Processo 0167071-21.2019.8.06.0001 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - CREDOR: Enio Lima
de Sousa - Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Intime-se a falida para se manifestar, no prazo de 5 dias. Em
seguida, intime-se a Administradora Judicial para, no mesmo prazo, emitir parecer, acostando aos autos todas as informações
existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito. Ao final, vista ao representante do Ministério
Público para opinar, em 5 dias.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
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JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0799/2019
ADV: VALERIA PREVITERA DA SILVA (OAB 11379/CE), ADV: RUI BARROS LEAL FARIAS (OAB 16411/CE), ADV:
FRANCISCO VIEIRA SALES NETO (OAB 21906/CE) - Processo 0020636-49.2017.8.06.0001 (processo principal 018188718.2013.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Convolação de recuperação judicial em falência - SOLICITANTE: Maria Excelsa
Mendes de Assis - MASSA FALIDA: Massa Falida Iracema Indústria e Comércio de Castanha de Caju ltda - TERCEIRO: iracema
- ISTO POSTO, julgo procedente a presente habilitação, e, por conseguinte, determino que seja inserido na relação de credores
o crédito trabalhista em favor da Habilitante na quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como as verbas de origens
diversas, em suas respectivas classes. Providencie o Habilitante ou a Administradora Judicial junto à Secretaria do douto Juízo
Laboral as informações no tocante à incidência de imposto de renda sobre o crédito trabalhista em questão, visto que a Certidão
de Habilitação de Crédito expedida não contemplou tal informação. Afasto a condenação em honorários advocatícios, tendo em
vista a ausência de litigiosidade. Certifique-se nos autos principais. Decorrido o prazo legal, arquive-se o presente incidente
processual. Expedientes necessários.
ADV: JANDERSON LOURENÇO MUNIZ (OAB 26695/CE), ADV: VALERIA PREVITERA DA SILVA (OAB 11379/CE) Processo 0035590-03.2017.8.06.0001 (processo principal 0181887-18.2013.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Convolação de
recuperação judicial em falência - CREDOR: Terceiro - MASSA FALIDA: Massa Falida da empresa Iracema - ISTO POSTO, julgo
procedente a presente habilitação, e, por conseguinte, determino que seja inserido na relação de credores o crédito trabalhista
em favor da Habilitante na quantia de R$ 22.777,52 (vinte e dois mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois
centavos), deduzida a contribuição previdenciária e o Imposto de Renda incidentes, mais o aporte da contribuição previdenciária
de responsabilidade da Massa Falida, tudo de acordo com as respectivas classificações. Afasto a condenação em honorários
advocatícios, tendo em vista a ausência de litigiosidade. Certifique-se nos autos principais. Decorrido o prazo legal, arquive-se
o presente incidente processual. Expedientes necessários.
ADV: ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR (OAB 33249/CE), ADV: LEONARDO PINTO DO VALE (OAB
30415/CE) - Processo 0039569-02.2019.8.06.0001 (processo principal 0137243-48.2017.8.06.0001) - Habilitação de Crédito
- Concurso de Credores - REQUERENTE: Francisca Estefane Freitas Souza - Ricardo Morais Teixeira - Felipe Francisco de
Castro Alves - Rafael Melo Firmiano - Claudio Teofilo Costa do Nascimento - Romulo Jose Souza da Silva - Maria Dayanne Paz
Ferreira - Francisco Erlandio de Menezes Santos - Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Intime-se a recuperanda
para se manifestar, no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para, no mesmo prazo, emitir parecer,
acostando aos autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito. Ao
final, vista ao representante do Ministério Público para opinar, em 5 dias. Expedientes necessários.
ADV: JEAN PLACIDO TELES DA FONSECA (OAB 25982/CE), ADV: CAMILLA HOLANDA LIMA DE FREITAS (OAB 32424/CE)
- Processo 0039589-90.2019.8.06.0001 (processo principal 0148458-89.2015.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Autofalência
- CREDOR: Enio Lima de Sousa - Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Intime-se a falida para se manifestar,
no prazo de 5 dias. Em seguida, intime-se a Administradora Judicial para, no mesmo prazo, emitir parecer, acostando aos
autos todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito. Ao final, vista ao
representante do Ministério Público para opinar, em 5 dias.
ADV: EDGAR BRUNO DE LIMA CHAVES (OAB 24544/CE), ADV: RUI BARROS LEAL FARIAS (OAB 16411/CE), ADV: ANA
VALESYA DANTAS PEREIRA CHAVES (OAB 11224/CE), ADV: VALERIA PREVITERA DA SILVA (OAB 11379/CE) - Processo
0045623-86.2016.8.06.0001 (processo principal 0181887-18.2013.8.06.0001) - Habilitação de Crédito - Convolação de
recuperação judicial em falência - CREDOR: Francisco Wilson Barbosa de Lima - TERCEIRO: massa falida - ISTO POSTO, julgo
procedente a presente habilitação, e, por conseguinte, determino que seja inserido na relação de credores o crédito trabalhista
em favor da Habilitante na quantia de R$ 13.868,00 (treze mil, oitocentos e sessenta e oito reais), bem como as verbas de
origens diversas, em suas respectivas classes. Providencie o Habilitante ou a Administradora Judicial junto à Secretaria do douto
Juízo Laboral as informações no tocante à incidência de imposto de renda sobre o crédito trabalhista em questão, visto que a
Certidão de Habilitação de Crédito expedida não contemplou tal informação. Afasto a condenação em honorários advocatícios,
tendo em vista a ausência de litigiosidade. Certifique-se nos autos principais. Decorrido o prazo legal, arquive-se o presente
incidente processual. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARCIA CRISTINA DO VALE GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0800/2019
ADV: TED LUIZ ROCHA PONTES (OAB 26581/CE) - Processo 0180216-18.2017.8.06.0001 - Procedimento Comum Usucapião Extraordinária - MASSA FALIDA: Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.a - Em Falência e outro - Acolho os
pedidos formulados às fls. 314/315, de modo que expeça-se edital de citação das pessoas de Clotilde Diogo de Siqueira e Maria
Regina Diogo Pereira, com prazo de 30 dias. Certifique-se o decurso de prazo do edital de fls. 173. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0801/2019
ADV: JANCIRA BARBOSA DANTAS CELESTINO (OAB 11016/PI) - Processo 0165353-86.2019.8.06.0001 - Recuperação
Judicial - Concurso de Credores - REQUERENTE: Helson Rogerio dos Santos Sampaio - MASSA RECUPERAN: Civiliza Gestão
Prisional - Acr Tecnologia Ltda. - Vistos. Tratam os presentes autos de pedido de Habilitação de Crédito Trabalhista proposto
por HELSON ROGÉRIO DOS SANTOS SAMPAIO EM FACE DAS EMPRESAS CIVILIZA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA E
ACR TECNOLOGIA LTDA, em recuperação judicial. Entretanto, a empresa habilitante, por meio de seu advogado, não fez o
peticionamento da forma correta, uma vez que protocolou o presente feito como “RECUPERAÇÃO JUDICIAL”, quando se trata
do incidente processual “Habilitação de Crédito”. Saliente-se que o peticionamento deve ser feito em conformidade com as
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Tabelas de Classe e Assuntos elaboradas pelo Conselho Nacional de Justiça, sob pena de gerar movimentações equivocados
junto ao Sistema SAJ, alterando, dessa forma, os dados estatísticos e a produtividade deste Juízo. Diante do exposto, intimese a empresa habilitante, por meio de seu causídico, para realizar o peticionamento da forma correta. Após, cancele-se a
distribuição do presente feito.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARCIA CRISTINA DO VALE GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0803/2019
ADV: RAFAEL DE ALMEIDA ABREU (OAB 19829/CE), ADV: LARA VASCONCELOS BARROSO (OAB 29138/CE) - Processo
0106002-56.2017.8.06.0001 - Recuperação Judicial - Concurso de Credores - MASSA RECUPERAN: Cstore e outros CREDOR: Banco co Brasil S.A. - REQUERENTE: Banco Bradesco S.A e outros - Vistos. Designo a realização da Assembleia
Geral de Credores para as datas e horários indicados pelas recuperandas às fls. 1.987/1.989. Expeça-se o edital de praxe
desta Secretaria. Ciência ao Ministério Público da designação supra bem como do relatório da Administradora Judicial de fls.
1.990/2.004. Expediente necessário.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARCIA CRISTINA DO VALE GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0802/2019
ADV: LARA VASCONCELOS BARROSO (OAB 29138/CE) - Processo 0106002-56.2017.8.06.0001 - Recuperação Judicial
- Concurso de Credores - MASSA RECUPERAN: Cstore e outros - CREDOR: Banco co Brasil S.A. - REQUERENTE: Banco
Bradesco S.A e outros - Vistos. Observa-se dos autos petição da Administradora Judicial, às fls. 2007/2016, juntando o Quadro
Geral de Credores, o que contempla a solicitação das recuperandas, na petição de fls. 1.987/1.989, por equívoco, não apreciada
no despacho de fls. 2005, de modo que determino a publicação do Quadro Geral de Credores. Expeça-se o edital de praxe.
Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARCIA CRISTINA DO VALE GOMES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0804/2019
ADV: TED LUIZ ROCHA PONTES (OAB 26581/CE), ADV: VALDENER VIEIRA MILFONT (OAB 32537/CE) - Processo
0127842-88.2018.8.06.0001 - Procedimento Comum - Hipoteca - REQUERENTE: Jose Ricardo Neves e outro - MASSA FALIDA:
Massa Falida de Terra Companhia de Crédito Imobiliário - Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, tomar ciência
da manifestação da CEF às fls. 90/99 e, querendo, alegar o que entenderem de direito. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIO DE PAULA PESSOA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LISE VASCONCELOS BARROSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0806/2019
ADV: MAYTE TAVARES SIGWALT DE ARAUJO COELHO (OAB 20249/CE), ADV: THAIS DA SILVA TODER MESINI (OAB
315776/SP), ADV: THAÍS RODRIGUES KUNITAKI (OAB 344862/SP) - Processo 0180305-12.2015.8.06.0001 - Falência de
Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência MASSA RECUPERAN: J. Abreu Com. de Material P/ Pintura e Representações Ltda. - CREDOR: Estado do Ceará - Procuradoria
Geral do Estado do Ceará - PGE - REQUERENTE: ASSA ABLOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outro - TERCEIRO:
Metalúrgica Pacetta Ltda e outros - Vistos. Face as razões apresentadas pela Administradora Judicial às folhas 3.693/3.694,
autorizo a expedição de alvará na forma solicitada, a fim de possibilitar o levantamento de valores destinados a cobrir as despesas
administrativas e operacionais da massa falida, conforme planilhas acostadas em anexo ao referido petitório. Determino que a
Secretaria cadastre os advogados apontados na petição de folhas 3.688/3.689, devendo, contudo, promover a intimação através
do Diário da Justiça Eletrônico apenas das decisões pertinentes à parte representada. Expedientes necessários.

VARAS DA JURISDIÇÃO CRIMINAL

VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
EXPEDIENTES DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MATHEUS NOBRE DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 1354/2019
ADV: GEORGE HENRIQUE ARAUJO PEIXOTO (OAB 20061/CE) - Processo 0031262-59.2019.8.06.0001 (processo principal
0126448-12.2019.8.06.0001) - Relaxamento de Prisão - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização
Criminosa - REQUERENTE: Auricelia Ferreira Fernandes e outros - Face ao exposto, pelos fundamentos acima alinhados e
levando em consideração o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em favor
dos acusados, mantendo-os na prisão onde atualmente se encontram. Outrossim, DEFIRO o pedido de prisão domiciliar em
favor de AURICÉLIA FERREIRA FERNANDES e aplico as seguintes medidas cautelares, com fulcro nos arts. 318-B e art. 319
do Código de Processo Penal: - Uso de tornozeleira eletrônica para monitoração e fiscalização do cumprimento desta medida
cautelar, equipamento este que será fixado no ato da soltura pela equipe competente, ficando a cargo do estabelecimento
prisional empreender as diligências necessárias para a sua instalação. Por sua vez, a acusada poderá ausentar-se de sua
residência somente mediante autorização judicial ou em caso de urgência ou emergência médica. - Fica a acusada proibida de
usar aparelho celular ou fixo, bem como receber qualquer tipo de visita, com exceção de familiares até o 2º grau, profissionais
da saúde e advogados com procuração nos autos. Expeça-se a competente ordem de liberação, após a devida colocação de
tornozeleira eletrônica, salvo se estiver presa por outro motivo. Oficie-se a Central de Alternativas Penais a fim de que a mesma
tome conhecimento das medidas cautelares impostas e realize as medidas necessárias para a sua fiscalização. Expedientes
necessários. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Fortaleza/CE, 04 de setembro de 2019. Magistrado da Vara de Delitos de
Organizações Criminosas Juiz Assinado Por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MATHEUS NOBRE DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1355/2019
ADV: ARTUR FROTA MONTEIRO JÚNIOR (OAB 23300/CE) - Processo 0017806-42.2019.8.06.0001 (processo principal
0184964-59.2018.8.06.0001) - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa REQUERENTE: Fabiana dos Santos Queiroz - Considerando a juntada de documentos de fls. 18/25, determino a confecção do
expediente competente de restituição, conforme requestado. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MATHEUS NOBRE DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1356/2019
ADV: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO (OAB 21600/CE) - Processo 0037654-15.2019.8.06.0001 (processo principal
0001204-94.2018.8.06.0167) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa REQUERENTE: Francineide Sousa Nascimento - Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MATHEUS NOBRE DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1357/2019
ADV: GESSINEY NOBRE DA FONSECA (OAB 10379/CE), ADV: MARCUS ANDRE VIANA CAVALCANTE (OAB 39631/CE),
ADV: FRANCISCA TATIANE TEIXEIRA MAGALHAES (OAB 41029/CE) - Processo 0102211-11.2019.8.06.0001 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - AUTUADO: Venicius Avila Costa - Francisco
Diego Cunha Ferreira - Marcelo Pereira dos Santos Filho - Jeferson Igor Alves - Antonio Carlos Avila Costa - Antonio Breno
da Silva Pinheiro - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua ,
pratiquei o ato processual abaixo: Intima-se a defesa dos acusados para apresentar memoriais escritos, nos termos do art. 403,
§3° do CPP.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MATHEUS NOBRE DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1358/2019
ADV: ELISANGELA MARIA MORORO (OAB 26067/CE), ADV: EDIRLANDIA ALVES MAGALHAES (OAB 26709/CE) - Processo
0184977-58.2018.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa AUTUADO: Francisco Régio de Sousa - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum
Clóvis Beviláqua , pratiquei o ato processual abaixo: *Intima-se a defesa do acusado para apresentar memoriais escritos, nos
termos do art. 403, §3° do CPP.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1359/2019
ADV: FRANCISCO MARCELO BRANDAO (OAB 4239/CE) - Processo 0189513-15.2018.8.06.0001 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa - INDICIADO:
Francisco Junior Ferreira da Silva - Joao Paulo Ferreira Alves - Michael Mota Bezerra da Silva e outros - Conforme disposição
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expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo para os dias 29/10/2019,
30/10/2019 e 31/10/2019, às 14:00h, a Audiência de Instrução e Julgamento.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1360/2019
ADV: PEDRO ALBERNAN CRESCENCIO DANTAS (OAB 9274/CE) - Processo 0000859-17.2018.8.06.0107 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - INDICIADO: Frank Bergson Landim Nogueira e outros - Conforme
disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo para o dia 05/11/2019,
às 14:30h, a Audiência de Instrução e Julgamento.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1361/2019
ADV: FRANCISCO FELIPE MACÊDO LIMA (OAB 17802/CE), ADV: HENRIQUE PEIXOTO FONTENELLE (OAB 9493/CE),
ADV: ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA (OAB 25992/CE) - Processo 0160882-61.2018.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - RÉU: Misael de Paula Moreira - Noe de Paula Moreira - Kevin
Anderson Ferreira de Oliveira e outro - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum
Clóvis Beviláqua , foi designada a data de 06 de novembro de 2019, às 09:00hs., para audiência de Instrução.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1362/2019
ADV: ANA CELIA MAGALHAES CARVALHO (OAB 23106/CE) - Processo 0000612-43.2018.8.06.0137 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - AUTUADO: Francisco Rogerio Lino Gomes e
outros - Redesigno Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 07/11/2019, às 09:00h, considerando readequação da pauta.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1363/2019
ADV: JONAS FURTADO COSTA (OAB 28847/CE) - Processo 0016449-04.2016.8.06.0075 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Roubo - RÉU: Fabio Sousa Lima - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do
Fórum Clóvis Beviláqua, designo para o dia 11/11/2019, às 09:00h, a Audiência de Instrução.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
JUIZ(A) DE DIREITO MAGISTRADO DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO FERNANDES BAIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1364/2019
ADV: FRANCISCO MARCOS FERREIRA BARROS (OAB 13029/CE), ADV: ARTEMIS NORONHA BARROS (OAB 39509/
CE) - Processo 0101210-88.2019.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes previstos na Lei da Organização
Criminosa - AUTUADO: Francisco Luan Lima Ribeiro - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da
Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo para o dia 11/11/2019, às 15:00h, a Audiência de Instrução que ocorrerá por meio
de videoconferência.

VARAS CRIMINAIS
EXPEDIENTES DA 1ª VARA CRIMINAL
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO PINTO FALCÃO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO RHANGEL PAULA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0177/2019
ADV: JOSE ELOISIO MARAMALDO GOUVEIA FILHO (OAB 15301/CE) - Processo 0036645-18.2019.8.06.0001 (processo
principal 1055805-76.2000.8.06.0001) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - EstelionatoSebastiao Jose Correia Cavalcante
- Assim, diante das razões acima expendidas e em consonância com o parecer Ministerial de pág. 19/20, REVOGO o decreto
de prisão preventiva adotado em desfavor de SEBASTIÃO JOSÉ CORREIA CAVALCANTE, ficando o réu sujeito, no entanto, ao
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cumprimento das seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319, incisos I e IV, do CPP, que deverão ser cumpridas
após a sua soltura: a) comparecimento mensal, pelo período de 12 (doze) meses, na sede da Central de Alternativas Penais,
estabelecida no Complexo da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso CISPE, situada na avenida Heráclito
Graça, n.º 600, bairro Centro, Fortaleza/CE, CEP 60.140-060, telefone (85) 3101-7723, para informar e justificar suas atividades,
além de orientação psicossocial voltada à prevenção de prática delitiva, devendo o primeiro comparecimento ocorrer no primeiro
dia útil após a soltura; b) Não se ausentar desta comarca por prazo superior a 8 (oito) dias, sem autorização deste juízo. c)
comparecer às audiências do processo. O acusado fica ciente de que o descumprimento de alguma dessas medidas implicará
na decretação da prisão preventiva, conforme previsão legal explicitada no parágrafo único do artigo 312 do referenciado
diploma adjetivo penal.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO PINTO FALCÃO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO RHANGEL PAULA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0178/2019
ADV: FRANCISCO VALDENI DA SILVA (OAB 11101/CE), ADV: MARIA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA (OAB 6841/CE) Processo 1047667-23.2000.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: José Luciano Evangelista Casusa José Roberto Castro Santos - Instrução e Julgamento Data: 02/10/2019 Hora 14:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

EXPEDIENTES DA 3ª VARA CRIMINAL
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO EMÍDIO DE AQUINO NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EVELINY PASSOS DE ALMEIDA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0170/2019
ADV: SAMYA BRILHANTE LIMA (OAB 32204/CE), ADV: ANDRE EDUARDO HEINIG (OAB 28532/SC), ADV: ISMAIL GARCIA
(OAB 48183/SC) - Processo 0112673-32.2016.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - RÉU:
Rafael Alexandre de Almeida e outros - VÍTIMA: Banco do Brasil S/A - Do exposto, verificando-se a correlação dos procedimentos
referidos, hei por bem, em consonância com o parecer do Ministério Público, com base na resolução de nº 13/2018 do egrégio
Tribunal de Justiça, determinar a imediata redistribuição dos presentes autos, com os feitos dele dependentes e a ele apensos,
à Vara de Delitos de Organizações Criminosas desta Capital. Com relação à audiência designada para a data de 01 de junho de
2020 às 15h, determino o seu cancelamento.
ADV: RONALDO PEREIRA GONDIM (OAB 9662/RN) - Processo 0169172-65.2018.8.06.0001 - Inquérito Policial - Estelionato
- AUT PL: Policia Civil do Estado do Ceara - INDICIADO: Ronaldo Pereira Gondim - Do exposto, de acordo com o parecer
ministerial, este Juízo declina da competência para processar e julgar o presente feito e em consequência determina a remessa
dos presentes autos ao setor de distribuição deste Fórum, para que sejam redistribuídos ao Juízo da 18ª Vara Criminal desta
comarca, o que faço com esteio nos arts. 75 e 83 do Código de Processo Penal.

EXPEDIENTES DA 8ª VARA CRIMINAL
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE JORGE GRANJA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROSANGELA CAMINHA COELHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0317/2019
ADV: EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO (OAB 15499/CE), ADV: ANA LETICIA LEITE DA SILVA BEZERRA
(OAB 22998/CE) - Processo 0141788-79.2008.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - RÉU:
FRANCISCO ELNO DOS SANTOS LOPES - Isto posto, EXTINGO o presente feito, bem como a PUNIBILIDADE do réu
FRANCISCO ELNO DOS SANTOS LOPES, individuado no processo, em relação ao crime em que condenado, visto ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, tudo em conformidade com o art. 107, IV c/c art. 109, inciso V, art. 110, §1º e art.
117, inc. I, todos do CP, c/c art. 61 do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE JORGE GRANJA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROSANGELA CAMINHA COELHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0327/2019
ADV: MARIANA COSTA ALENCAR (OAB 35371/CE), ADV: IVNA DE ALENCAR COSTA (OAB 35305/CE) - Processo 013526332.2018.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: FRANCISCO ROBERTO MARQUES DOS
SANTOS e outros - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua,
e em face da certidão e ato ordinatório de fls. 442, ocasião em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o
dia 30/09/2019 às 15h45min, oficie-se para a CIAAC, para fins de localização e apresentação do réu Francisco Clairton Costa
Oliveira, bem como oficie-se ao Comando da Polícia Militar, para fins de requisição das testemunhas Manoel Martins Leitão
Neto, Tércio Roberto da Silva do Valle e Werbson de Abreu Gama. Notifique-se por mandado a testemunha de defesa Antonio
Sales da Silva Alves Filho, em defesa do réu Francisco Roberto Marques dos Santos, bem como notifique-se as testemunhas
Luiz Ricardo Montes Santos e Adriano Cabral Gonsalvez, em defesa do réu Francisco Clairton Costa Oliveira. Intime-se através
do portal o Representante do Ministério Público, bem como a Defensoria Pública. Intime-se através do Diário da Justiça as
advogadas do réu Francisco Roberto Marques dos Santos. Demais expedientes necessários.

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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

430

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE JORGE GRANJA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROSANGELA CAMINHA COELHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0329/2019
ADV: BRUNO CHACON BRANDAO (OAB 25257/CE) - Processo 0047373-31.2013.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Receptação - RÉU: FELIPE GILDOM MENEZES DE CASTRO - FICA INTIMADO PARA, NO PRAZO LEGAL,
APRESENTAR OS MEMORIAIS

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE JORGE GRANJA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROSANGELA CAMINHA COELHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0332/2019
ADV: NORMANDO ALVES RODRIGUES (OAB 36470/CE) - Processo 0185956-20.2018.8.06.0001 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: ANDRÉ JUAN LIMA DA SILVA - FICA INTIMADO PARA, NO PRAZO LEGAL,
APRESENTAR OS MEMORIAIS

EXPEDIENTES DA 12ª VARA CRIMINAL
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ILNA LIMA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SHIRLEY RAQUEL CALIOPE DE MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0963/2019
ADV: ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO (OAB 24787/CE) - Processo 0056306-90.2013.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro de vulnerável - RÉU: A.B.O. - Diante do acima exposto, considerando a insuficiência de provas, hei por
bem declarar improcedente a denúncia de fls. 01/03 e, por conseguinte, ABSOLVER ADRIANO BARROS DE OLIVEIRA, já
qualificado, da imputação contra ele apresentada no tocante à prática de estupro de vulnerável contra as vítimas, com esteio no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas
de estilo e arquivem-se os presentes autos.

JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ILNA LIMA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SHIRLEY RAQUEL CALIOPE DE MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0966/2019
ADV: ALFREDO RICARDO COELHO NORMANDO (OAB 6720/CE), ADV: LEANDRO DUARTE VASQUES (OAB 10698/CE),
ADV: ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO (OAB 21999/CE), ADV: AFONSO ROBERTO MENDES BELARMINO
(OAB 25465/CE) - Processo 0207974-45.2012.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável AUTUADO: G.P.M. - Diante do acima exposto, considerando a insuficiência de provas, hei por bem declarar improcedente
a denúncia de fls. 1/2 e, por conseguinte, ABSOLVER GIAN PAOLO MENDOLA, já qualificado, da imputação contra ele
apresentada, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no princípio do in dubio pro reo. Após o trânsito em
julgado, procedam-se as baixas de estilo e arquivem-se os presentes autos.

JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ILNA LIMA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SHIRLEY RAQUEL CALIOPE DE MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0968/2019
ADV: IVANNA GONÇALVES BRITO (OAB 27707/CE) - Processo 0786396-06.2014.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro - RÉU: J.C.M.B.F. - Diante de todo o exposto, considero comprovada a autoria do delito de estupro de
vulnerável, imputada ao acusado José Cleuson Moreira Barros Filho, pelo que declaro procedente a preambular acusatória de
fls. 24/25. Considerando o dever do Estado de punir o acusado por sua conduta ilícita, passo a analisar os requisitos do art.
59 do Código Penal, visando à determinação da pena base a ser-lhe imposta: a culpabilidade do agente é intensa, incidindo
em um alto grau de reprovabilidade pela perversão moral que demonstra sua conduta; o acusado é primário e não apresenta
maus antecedentes; segundo a testemunha de defesa, a conduta social do denunciado é considerada boa; restou evidenciada a
ausência de sensibilidade moral e sentimento médio de probidade por parte do denunciado, o que caracteriza sua personalidade;
os motivos do crime relacionam-se com o desejo condenável de satisfazer de modo imoral a concupiscência; as circunstâncias
do crime depõem fortemente contra o denunciado, pois ele aproveitou-se da fragilidade da vítima e submeteu-a a práticas
lascivas; a vítima não contribuiu para a conduta do denunciado, nem a facilitou. Levando-se em conta tais considerações, fixo a
pena base a ser imposta ao acusado JOSÉ CLEUSON MOREIRA BARROS FILHO, já qualificado, em 08 (oito) anos de reclusão,
pelo crime de estupro de vulnerável, aumentando-a de (metade), tendo em vista que o acusado é tio da vítima, tornando a pena
concreta e definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, por infração ao art. 217-A, § 1º, c/c art. 226, II, todos do Código Penal
Brasileiro. Estabeleço o regime fechado para o início cumprimento da pena. Concedo ao sentenciado o direito de apelar em
liberdade. Deixo de aplicar a indenização de cunho pecuniário prevista no art. 387, IV, do CPP, uma vez que não se dispõe de
elementos concretos destinados à quantificação do valor, o que se afigura extremamente dificultoso em crimes desta natureza.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.
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JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ILNA LIMA DE CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SHIRLEY RAQUEL CALIOPE DE MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0970/2019
ADV: JOSE MARCELO FARIAS (OAB 10889/CE) - Processo 0168997-08.2017.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro de vulnerável - RÉU: J.E.G. - Diante de todo o exposto, considero comprovada a autoria do delito de estupro
de vulnerável, imputada ao acusado José Egberto Gomes, pelo que declaro procedente a preambular acusatória de fls. 38/39.
Considerando o dever do Estado de punir o acusado por sua conduta ilícita, passo a analisar os requisitos do art. 59 do Código
Penal, visando à determinação da pena base a ser-lhe imposta: a culpabilidade do agente é intensa, incidindo em um alto grau
de reprovabilidade pela perversão moral que demonstra sua conduta; o acusado é primário; ficou comprovada a boa conduta
social do acusado, de acordo com relatos das testemunhas de defesa; restou evidenciada a ausência de sensibilidade moral e
sentimento médio de probidade por parte do denunciado, o que caracteriza sua personalidade; os motivos do crime relacionamse com o desejo condenável de satisfazer de modo imoral a concupiscência; as circunstâncias do crime depõem fortemente
contra o denunciado, pois ele aproveitou-se da vulnerabilidade e fragilidade da vítima e a submeteu a práticas lascivas; as
consequências do crime para a vítima residem no trauma que esta ocorrência lhes deixou; a ofendida não contribuiu para as
condutas do denunciado, nem as facilitaram. Levando-se em conta tais considerações, fixo a pena base a ser imposta ao acusado
JOSÉ EGBERTO GOMES, já qualificado, em 08 (oito) anos de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, aumentando-a de
(metade), tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CPB, aumentando o quantum
obtido de 1/6 (um sexto), tendo em vista a ocorrência da continuidade delitiva, tornando-a concreta e definitiva em 14 (quatorze)
anos de reclusão, por infração ao art. 217-A c/c arts. 71 e 226, II, todos do Código Penal Brasileiro. Estabeleço o regime
inicialmente fechado para o cumprimento da pena. Concedo ao sentenciado o direito de apelar em liberdade. Deixo de aplicar
a indenização de cunho pecuniário prevista no art. 387, IV, do CPP, uma vez que não se dispõe de elementos concretos
destinados à quantificação do valor, o que se afigura extremamente dificultoso em crimes desta natureza. Após o trânsito em
julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se a coleta do DNA deste e expeça-se mandado de prisão.

EXPEDIENTES DA 14ª VARA CRIMINAL
JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARILEDA FROTA ANGELIM TIMBO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FELIPE AUGUSTO LIMA LEITÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0157/2019
ADV: NELITO LIMA FERREIRA NETO (OAB 8161/RN) - Processo 0037962-51.2019.8.06.0001 - Carta Precatória Criminal
- Roubo Majorado - J DEPCTE: Juizo de Direito da Vara Unica da Comarca de Campo Grande-RN - RÉU: Nerinaldo Alencar
Matias - Inquirição de Testemunha Data: 01/10/2019 Hora 14:15 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO (OAB 26511B/CE), ADV: FELIPE COSTA DE MESQUITA SOUZA (OAB 29294/
CE), ADV: YASMIM ANTUNES TORRES (OAB 32875/CE) - Processo 0114434-30.2018.8.06.0001 - Crimes de Calúnia, Injúria
e Difamação de Competência do Juiz Singular - Crimes contra a Honra - AUTOR: Renan Bezerra Cavalcante e outros - RÉ:
Wanlucia Sousa de Carvalho e outros - Em assim sendo, com base no fundamento acima elencado, DECLINO de minha
competência para processar e julgar o presente feito, fazendo-o com fulcro no art. 74, § 2°, do CPP., c/c arts. 60 e 61, da Lei n°
9.099/95. Destarte, determino, incontinenti, a remessa do presente inquérito policial ao Setor de Distribuição deste Fórum, para
os fins de direito. Expedientes de praxe.
ADV: ANTONIO MOITA TRINDADE (OAB 3043/CE) - Processo 0836716-60.2014.8.06.0001 - Crimes de Calúnia, Injúria
e Difamação de Competência do Juiz Singular - Difamação - QUERELANTE: Antonio Moita Trindade - QUERELADA: Antonia
Katiúscia Nogueira Lima - Em assim sendo, com base no fundamento acima elencado, DECLINO de minha competência para
processar e julgar o presente feito, fazendo-o com fulcro no art. 74, § 2°, do CPP., c/c arts. 60 e 61, da Lei n° 9.099/95. Destarte,
determino, incontinenti, a remessa da presente Queixa-crime ao Setor de Distribuição deste Fórum, para os fins de direito.
Expedientes de praxe.

JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO MARILEDA FROTA ANGELIM TIMBO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FELIPE AUGUSTO LIMA LEITÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0160/2019
ADV: PAULO SERGIO RIPARDO (OAB 16291/CE) - Processo 0190009-44.2018.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Homicídio Simples - RÉU: F.J.N.B. - E.A.P. - Instrução Data: 15/10/2019 Hora 15:15 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente

EXPEDIENTES DA 15ª VARA CRIMINAL
JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO FABRÍCIO VASCONCELOS MAZZA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CAMILA CARNEIRO FERREIRA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0205/2019
ADV: JOSÉ ALEIXON MOREIRA DE FREITAS (OAB 7144/RN) - Processo 0167061-21.2012.8.06.0001 - Restituição de
Coisas Apreendidas - Quadrilha ou Bando - REQUERENTE: O Município de Pereiro/CE e outro - Diante do exposto, indefiro o
pedido formulado na exordial, por entender que o próprio autor demonstrou, de forma inequívoca, que o veículo cuja restituição
persegue é de propriedade de terceiro, sendo deste a legítima para ajuizar a presente postulação, conforme exposto no
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parágrafo anterior. Intimem-se. Após, proceda-se ao arquivamento destes autos com as cautelas de praxe.

EXPEDIENTES DA 18ª VARA CRIMINAL
JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA CRIMINAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO IREYLANDE PRUDENTE SARAIVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RENNA GABRIELY ALEXANDRE RODRIGUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0244/2019
ADV: OSCAR BASTOS BRAGA (OAB 23017/CE), ADV: MARCELO FERNANDES BARBOSA CAVALCANTE (OAB 24203/
CE) - Processo 0067961-59.2013.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - AUTOR: Ministério
Público do Estado do Ceará - RÉ: Rejane Costa Alves - (...) PELO MM. JUIZ foram deferidos os requerimentos ministeriais supra
e, considerando que a acusada não fora localizada para notificação no endereço por ela fornecido nos autos, não compareceu
ao presente ato, tampouco justificou sua ausência, DECRETOU A REVELIA da acusada Rejane Costa Alves. Determinou, ainda,
o MM. Juiz a intimação da defesa da acusada para os fins do art. 402, do Código de Ritos Penais. Intimações e Expedientes
necessários.
ADV: IZABEL FACO DE ALBUQUERQUE (OAB 25712/CE) - Processo 0134663-74.2019.8.06.0001 - Inquérito Policial Lesão Corporal - AUT PL: Policia Civil do Estado do Ceará - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - INDICIADA:
Gabriela Collyer de Lima Maia e outro - Recebidos hoje. Vistos em conclusão. Trata-se de Inquérito Policial oriundo da Delegacia
de Polícia Civil do 33º Distrito Policial, instaurado para apurar suposta perpetração dos crimes de lesão corporal (art. 129,
CPB), injúria (art. 140, CPB) e violação de domicílio (art. 150, § 1º, CPB) atribuído às indiciadas Gabriela Collyer de Lima Maia
e Mônica Regina Collyer de Lima de Brito. Segundo apurou-se no decorrer das investigações e restou bem deduzido pela
agente ministerial: “... no dia 21 de agosto de 2018, por volta das 15h30min, a suposta vítima Maria de Fátima Muniz teria tido
o seu domicílio violado pelas indiciadas que ingressaram no mesmo sem a sua permissão tendo, ainda, a indiciada GABRIELA
agredido fisicamente a ofendida acima apontada. A vítima comunicou a ocorrência do fato no mesmo dia, por intermédio do
Boletim de Ocorrência nº 133-2410/2018, no qual afirmou que as indiciadas dirigiram-se à sua residência com o intuito de
buscarem uma mala de viagem e o valor em dinheiro de uma viagem feita com a indiciada Mônica. Acrescentou que Mônica e
Gabriela adentraram no imóvel no mesmo momento em que a Sra. Madalena, inquilina de Fátima, que também reside no mesmo
residencial da ofendida, entrava no imóvel. Disse que ambas as indiciadas entraram sem permissão e agrediram a vítima com
empurrões e palavras ofensivas. A vítima submeteu-se a realização de exame de lesão corporal, restando configurado lesão
leve (cf. laudo às fls. 5).” Da sinopse fática, concluiu o órgão ministerial, posicionamento este ao qual me filio, que, no que tange
ao delito de lesão corporal, havendo ofensas recíprocas e, não restando claro quem deu início às agressões, há de aplicarse o princípio do in dubio pro reo, carecendo, pois, de justa causa a persecução penal. Como é cediço, para casos como o
ora em baila, sofrendo acusado e suposto ofendidolesõescorporaisrecíprocase, diante da dúvida sobre quem tenha começado
as agressões, ou quem agiu em legítima defesa, há de se impor a absolvição. Nesse sentido, preconiza a jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS DEMONSTRADAS PELOS DOCUMENTOS MÉDICOS. PLAUSIBILIDADE DE
OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA INSUPERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Materialidade das lesões
comprovadas pelos documentos médicos juntados. Agressões recíprocas. Nos delitos praticados no âmbito da violência
doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância diante da palavra do acusado. No entanto, deve estar amparada
nos demais elementos de prova. No caso concreto a palavra da vítima, embora reiterada, ainda que com discrepâncias, não
conseguiu afastar a dúvida gerada em relação à possibilidade de ocorrência de legítima defesa, diante da comprovação das
agressões recíprocas. Absolvição mantida. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70078998564, Terceira Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - ACR: 70078998564
RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 28/11/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 22/01/2019) Por sua vez, no tocante ao crime capitulado no art. 140, do Código Penal Brasileiro, sendo o mesmo
de ação penal privada, cumpre esclarecer que, em não tendo sido oferecida a competente queixa-crime por parte da ofendida
(ao menos não havendo prova concreta nos autos da interposição!), restou o mesmo alcançado pelo instituto da decadência,
dado a ocorrência dos fatos em data de 21 (vinte e um) de agosto do ano pretérito (2018), ou seja, há mais de 6 (seis) meses.
Como nos ensina Cezar Roberto BITENCOURT: Decadência é a perda do direito de ação a ser exercido pelo ofendido, em
razão do decurso de tempo. A decadência pode atingir tanto a ação de exclusiva iniciativa privada como também a pública
condicionada à representação. Constitui uma limitação temporal aoius persequendique não pode eternizar-se. (BITENCOURT,
CEZAR ROBERTO.TRATADO DE DIREITO PENAL: PARTE GERAL. 11. ED. SÃO PAULO: SARAIVA, 2007. VOL. 1. P. 702/703)
A decadência, em se tratando de direito criminal, consiste, pois, na perda do direito de ação, pelo ofendido, ante sua inércia, em
razão do decurso de certo tempo fixado em lei. A consequência do reconhecimento da decadência é a extinção da punibilidade,
nos termos do artigo 107, inciso IV, segunda figura, do Código Penal. De tal modo, em não havendo interposição de queixacrime por parte da ofendida, há se reconhecer a extinção da punibilidade pelo crime de injúria, tendo-se operado a decadência.
Por fim, como bem aduzido pelo Ministério Público, subsiste, tão somente, a imputação do delito previsto no art. 150, do Código
Penal Brasileiro, qual seja, a violação de domicílio. No entanto, em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, foge à
competência deste Juízo seu processamento e julgamento. Em razão do exposto e do mais que consta nos autos, DECLINO,
neste azo, da competência para processar e julgar o presente feito e determino, via de consequência, a redistribuição dos autos
a Unidade do Juizado Especial Criminal competente, cuja circunscrição alcance o local dos fatos em apreço. Intimem-se as
partes da presente decisão. Cumpra-se com a brevidade que o caso requer. Expedientes necessários.

VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ BESSA NETO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

433

DIRETOR(A) DE SECRETARIA ILEANA MARIA PORTELA ARAGÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0373/2019
ADV: PAULO SERGIO RIPARDO (OAB 16291/CE) - Processo 0005736-84.2011.8.06.0126 - Execução da Pena - Pena
Privativa de Liberdade - CONDENADO: Francisco Raimundo de Sousa Junior - Vistos, etc. Intimem-se o Advogado do apenado
e o Ministério Público, este com assento neste Juízo, aquele com atuação processual junto a esta Vara, para se manifestarem
sobre o cálculo de fls. 462/464, guardando-se prazo comum de 05 dias e observada a gradação legal. Vindo a resposta ou
restando silentes, à conclusão. Expedientes.
ADV: FRANCISCO JACKSON PERIGOSO DE OLIVEIRA (OAB 32279/CE) - Processo 0020356-84.2015.8.06.0151 Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Francisco Jarles Mendes da Silva - Vistos, etc. Intimem-se o Advogado
do apenado e o Ministério Público, este com assento neste Juízo, aquele com atuação processual junto a esta Vara, para se
manifestarem sobre o cálculo de fls. 299/300, guardando-se prazo comum de 05 dias e observada a gradação legal. Vindo a
resposta ou restando silentes, à conclusão. Expedientes.
ADV: PAULO SERGIO RIPARDO (OAB 16291/CE) - Processo 0034653-22.2019.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena
Privativa de Liberdade - VÍTIMA: Silvio Cesar da Silva Barros e outros - RÉU: Johnson Fernandes de Lima - Vistos, etc. Intimemse o Advogado do apenado e o Ministério Público, este com assento neste Juízo, aquele com atuação processual junto a esta
Vara, para se manifestarem sobre o cálculo de fls. 45/46, guardando-se prazo comum de 05 dias e observada a gradação legal.
Vindo a resposta ou restando silentes, à conclusão. Expedientes.
ADV: JOÃO IGOR FURTADO DE SOUZA (OAB 32773/CE) - Processo 0035297-96.2018.8.06.0001 - Execução da Pena Execução Penal - RÉU: Victor Monteiro da Silva - Por estes fundamentos e do mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido
de trabalho externo em favor do apenado, posto satisfazer as exigências legais, bem como, CONCEDO, excepcionalmente, e
de ofício, a PRISÃO DOMICILIAR, desde que seja vontade do apenado desfrutar do benefício judicial, expressado em termo
próprio e sob acompanhamento do diretor prisional, mediante a via do monitoramento eletrônico, devendo a SAP, através da
Célula de Monitoramento Eletrônico, fazer a gestão necessária para efetivação da ordem judicial, concretizando a vontade
do interno, assomado a perspectiva de formação de cadastro para aproveitamento no mercado de trabalho e/ou em cursos
profissionalizantes, forma natural de se elevar o primado da ressocialização tal como perseguido pelos princípios que informam
a LEP. Em caso de ofensa a qualquer das cláusulas da monitoração eletrônica, deve a autoridade administrativa providenciar
a captura, com recolhimento na unidade originária, isto é, a unidade onde o mesmo se encontrava por ocasião da aquisição
do benefício, com comunicado imediato ao juízo de execução, via relatório circunstânciado, para o só efeito de oitivação em
ato audiencial. As cautelas para usufruição do benefício judicial em sede domiciliar, são as seguintes: permanecer em sua
residência como se numa unidade penal estivesse, pois a benesse não muda as condições de censura da sancionatória penal,
antes executa, e a exceção que se apresenta de momento não tem a virtude de mudar o curso do direito de punir do Estado,
mas é dever do juízo de execução ajustar o cumprimento da reprimenda em consonância com as condições que lhe são
peculiares, isto é o cumprimento de regime em unidades próprias , nunca buscar-se arremedos como forma de agravar o regime
para o qual fora originariamente condenado ou conquistado pelo sistema de progressividade, consoante a inescusável produção
jurisprudencial do STF, STJ e das Câmaras Criminal do TJCE.
ADV: HENRIQUE PEIXOTO FONTENELLE (OAB 9493/CE) - Processo 0036233-24.2018.8.06.0001 - Execução da Pena
- Execução Penal - CONDENADO: Jean Carlos da Silva Moita - Vistos, etc. Conheço de ofício do pedido de fls. 94/95, para
autorizar a mudança de endereço do apenado Jean Carlos da Silva Moita, que passará a residir na Rua 15, CID. JD 2, QD
01, LT03, BL 06, AP 104, Prefeito Jose Fortaleza-Ce, conforme conta de energia elétrica juntada nas fls. 224. Atualize-se o
endereço do reeducando no cadastro de partes e, considerando que o apenado é monitorado eletronicamente, comunique-se
à COINT/SAP para adoção das medidas necessárias a adequação da fiscalização eletrônica ao novo endereço do apenado.
Oportunamente, encaminhe-se cópia do documento acima referido. P.I. Expedientes necessários.
ADV: MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO (OAB 7075/CE) - Processo 0040944-72.2018.8.06.0001 - Execução Provisória
- Pena Privativa de Liberdade - STCIADO: Jose Carlos de Sousa - Justificação Data: 19/09/2019 Hora 15:00 Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente
ADV: MARIA ADEIS DA SILVA CARNEIRO (OAB 7075/CE) - Processo 0040944-72.2018.8.06.0001 - Execução Provisória
- Pena Privativa de Liberdade - STCIADO: Jose Carlos de Sousa - Vistos, etc. Conheço de ofício do pedido de fls. 144/145,
para autorizar a mudança de endereço do apenado Jose Carlos de Sousa, que passará a residir na Rua João Nambu, nº 32,
Sabiaguaba- Fortaleza-Ce, CEP: 60.835-375, conforme conta de energia elétrica juntada nas fls. 146. Atualize-se o endereço do
reeducando no cadastro de partes e, considerando que o apenado é monitorado eletronicamente, comunique-se à COINT/SAP
para adoção das medidas necessárias a adequação da fiscalização eletrônica ao novo endereço do apenado. Oportunamente,
encaminhe-se cópia do documento acima referido. P.I. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA COSTA (OAB 24045/CE) - Processo 0041817-72.2018.8.06.0001 - Execução
Provisória - Pena Privativa de Liberdade - STCIADO: Samuel da Silva - Diante do exposto, acolho a justificativa do apenado e,
consequentemente, afasto o reconhecimento de falta grave, afastando também os seus consectários legais. No entanto, advirto
ao reeducando Samuel da Silva de que novas faltas não serão toleradas por este juízo e, caso venham a novamente ocorrer,
acarretarão a regressão para regime prisional mais gravoso. P.I. Ciência ao MP. Expedientes necessários.
ADV: MARCIO BORGES DE ARAUJO (OAB 18920/CE) - Processo 0049790-49.2016.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena
Privativa de Liberdade - STCIADO: Francisco Wilker Nobre Freire - Vistos em correição permanente. Conforme petição de fls.
399/400, informando que o curso autorizado em decisão de fls. 397/398, só encerrará na data de 19/09/2019. Diante do exposto,
onde se lê na referida decisão: 26 de agosto a 12 de setembro de 2019, leia-se: 26 de agosto a 19 de setembro de 2019, como
data para termino do curso em que o apenado participará. Oficie-se ao setor de monitoramento eletrônico informando de todo
teor dessa Decisão. Expediente.
ADV: MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES (OAB 32731/CE) - Processo 0073389-04.2016.8.06.0167 - Execução da
Pena - Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Davi Carlos Ferreira Gomes - Por estes fundamentos, por SENTENÇA para que
produza seus jurídicos e legais efeitos, DECLARO, de ofício, extinta a pena privativa imposta a Davi Carlos Ferreira Gomes, de
acordo com o artigo 109 da LEP, e em consequência, determino: a) a expedição de alvará de soltura em favor do reeducando;
b) o recolhimento do respectivo mandado de prisão, caso tenha sido expedido; c) a expedição de ofício ao juízo da condenação,
nos termos do artigo 94 do CPB, c/c 743 do CPP; d) a expedição de ofício ao TRE pra restabelecimento dos direitos políticos
do apenado; e) o encaminhamento de cópia desta sentença ao NUALB. Transitada em julgado a presente, com a respectiva
certidão, ARQUIVEM-SE OS AUTOS e proceda-se a respectiva baixa. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. Expedientes.
ADV: JANOS ROVEN ALMEIDA ABREU (OAB 9084/CE) - Processo 0776790-51.2014.8.06.0001 - Execução Provisória Pena Privativa de Liberdade - AUTOR: Justiça Pública - Vistos, etc. Intime-se a defesa para juntar aos autos, no prazo de
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05 (cinco) dias, comprovante do atual endereço residencial do apenado. Sem embargo, oficie-se à Célula de Monitoramento
Eletrônico da SAP solicitando que informe, com urgência, se o sinal da tornozeleira eletrônica do apenado foi interrompido ou se
continua emitindo sinais, mesmo fora da área de inclusão, possibilitando o acompanhamento dos deslocamentos do apenado,
com o encaminhamento a este juízo dos relatórios e mapas com o histórico de transgressãos registradas a partir de 06/05/2019.
P.I. Expedientes.
ADV: CAMILLE ALBUQUERQUE LESSA (OAB 42078/CE), ADV: MAYARA MORAES MAIA (OAB 41527/CE), ADV: JOSÉ IVO
LEITE BANDEIRA JÚNIOR (OAB 41525/CE) - Processo 2004448-30.2006.8.06.0001 - Execução Provisória - Pena Privativa de
Liberdade - CONDENADO: Francisco Leandro Pinho de Araujo - Diante do exposto, em harmonia com a opinio ministerial, por
SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, DECLARO, extinta as penas privativas de liberdade impostas
ao condenado Francisco Leandro Pinho de Araujo, em face da prescrição da pretensão executória estatal, nos termos do art.
109, inciso III, c/c artigo 113, ambos do Código Penal, determinando, por conseguinte, a adoção das seguintes providências:
a) expedição de alvará de soltura em favor do apenado; b) o recolhimento do respectivo mandado de prisão, caso tenha sido
expedido; c) a expedição de ofício ao juízo da condenação, nos termos do artigo 94 do CPB, c/c 743 do CPP. d) a expedição de
ofício ao TRE, para restabelecimento dos direitos políticos da apenada. Transitada em julgado a presente, ARQUIVEM-SE OS
AUTOS e proceda-se a respectiva baixa. P.R.I. Ciência ao MP. Expedientes.

EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA TEIXEIRA DE SOUZA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EUZEBIO FELIZARDO BENTO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0354/2019
ADV: VANIA GOMES CASTELO BRANCO (OAB 38826/CE) - Processo 0018913-29.2017.8.06.0119 - Execução da Pena Pena Privativa de Liberdade - CONDENADO: Diego de Vasconcelos Araujo - Isso posto, e acolhendo o parecer do representante
do Ministério Público, DECLARO REMIDO, pelo sentenciado, parte do tempo de execução da pena privativa de liberdade que
lhe foi imposta, correspondente a 34 dias, de acordo com o artigo 126 §1º, II, da LEP.
ADV: JOAO PAULO BRANDAO MATIAS (OAB 22306/CE) - Processo 0025130-88.2016.8.06.0001 - Execução da Pena Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Francisco Lucas da Silva - Francisco Lucas da Silva, condenado pelas pela 14ª Vara
criminal ( pena de 2 anos de reclusão - art. 155 § 4º, I do(a) CP) , 10ª Vara Criminal ( pena de 02 anos e 07 meses art. 155
§ 4º, I do(a) CP) e pela 18ª Vara Criminal ( pena de 4 anos de reclusão- Art. 157 § 2º, I do(a) CP ). Parecer ministerial pela
extinção da punibilidade Nos autos consta exame cadavérico de óbito acostada às pág. 108. É o relatório. DECIDO: Consoante
as disposições constantes no art. 107 , I, do CP, in verbis: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; No
caso em tela, dúvida não há quanto o falecimento do apenado, assim, faz mister este Juízo, declarar extinta a punibilidade de
Francisco Lucas da Silva, de conformidade com o artigo 107, I do CPB. Em face ao exposto, determino: A expedição de ofício
ao juízo da condenação, nos termos do artigo 94 do CPB, c/c 743 do CPP. Transitada em julgado a presente, com a respectiva
certidão, ARQUIVEM-SE OS AUTOS e proceda-se a respectiva baixa. Expedientes Necessários. P.I.
ADV: PAULO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA (OAB 19178/CE) - Processo 0029423-96.2019.8.06.0001 - Execução Provisória
- Pena Privativa de Liberdade - STCIADA: Angela Brenda de Matos Lima - “Isto posto, acolho o parecer do Ministério Público e
indefiro o pedido.”
ADV: JOSE DIRKSON DE FIGUEIREDO XAVIER (OAB 6949/CE) - Processo 0046043-28.2015.8.06.0001 - Execução da
Pena - Pena Privativa de Liberdade - STCIADO: Antonio Rafael Castro da Silva - Vistos, etc. Trata-se de pedido de trabalho em
favor de Antonio Rafael Castro da Silva. Documentos diversos, entre os quais declaração de proposta de trabalho, CNPJ, Termo
de Compromisso. Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido. Este o relatório. DECIDO. Estudando os autos,
verifica-se que o pedido não deve ser acolhido. Além de a proposta de trabalho não ter credencial (trata-se de empreendimento
individual recém iniciado, com abertura em 24 de abril de 2017), é inegável que no instante processual em que se postula,
vislumbra-se a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Todos os benefícios da execução penal são concedidos
após prévia análise das condicionantes do caso concreto, que, pensadas e repensadas, elevam a pretensão ao plano
interpretativo normativo. Por isso mesmo, é dever que o estudo do caso concreto não tome por comparativo remissões a casos
distintos. Cada execução deve ser considerada de per si. O trabalho externo, embora seja benefício diretamente relacionado ao
regime semiaberto, só deve ser concedido após criteriosa análise dos requisitos objetivos e subjetivos. Uma, porque, em que
pese sua previsão legal, o direito não é líquido e certo. Duas, porque, a bem da justiça, para sua concessão, o magistrado deve
considerar elementos fáticos e jurídicos que se impõem como abonadores do direito. Extrai-se da Lei de Execução Penal que
para o preso que se encontra em regime semiaberto o trabalho extramuros é uma possibilidade, mas não uma garantia. Significa
dizer que, a depender do caso, o juízo, convencido sobre a inconveniência da concessão da benesse, pode indeferi-la,
especialmente se ao tempo do pedido não estiver comprovada a gradual adaptação do requerente ao convívio social. O trabalho
extramuros, de forma antecipada, aproxima o preso da sociedade. Por esse motivo, antes de conceder o benefício, é de bom
alvitre verificar, à luz do histórico criminal em estudo, se o interessado apresenta interativa participação na unidade prisional
(participação em cursos ou estudos, experiências de trabalho ou outra atividade proporcionada pela unidade). Também há que
considerar se apresenta uma ou mais condenação; qual a natureza e a gravidade dos crimes cometidos, o tempo de pena a
cumprir no novo regime, e, mais importante, se já galgou outros benefícios no semiaberto, dando prova de sua adaptabilidade
ao convívio social. Analisar esses elementos não significa agir com arbítrio ou contribuir para o constrangimento do direito.
Trata-se de ajustar a lei ao caso concreto. O exercício de interpretação da norma deve ser feito o mais próximo possível do
contexto em evidência. Para o Superior Tribunal de Justiça, órgão que consolida o entendimento sobre a aplicação da legislação
federal, o Juiz de Execução não está obrigado a deferir automaticamente o trabalho extramuros. Sua jurisprudência é unânime
no sentido de que para a concessão do benefício é necessário verificar sua compatibilidade com os objetivos da pena. Conforme
o Tribunal, o instituto do trabalho externo deve ser considerado real oportunidade de ressocialização do indivíduo, não uma
precipitada e dissonante pretensão usada como forma de, a todo custo, se aproximar o mais urgentemente dos portões do
presídio. Ora, o cumprimento da pena é um processo de cunho eminentemente evolutivo. A progressão de regime é seu melhor
exemplo. Nesse sentido, a concessão de qualquer benefícios deve ocorrer por meio do mesmo sistema de progressividade.
Nesse sistema o preso comprova, a cada etapa do cumprimento da pena, que está readaptado para retornar à sociedade. Por
isso que as benesses deverão ser gradualmente fruídas na medida dos avanços alcançados pelo detento. Na hipótese,
convenço-me de que não há comprovação meritória para a consagração do benefício. Para o caso, em que houve recente
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mudança de regime, não há suficiente demonstração do requisito subjetivo (neste momento não equiparado ao comportamento
analisado por ocasião da progressão do regime), da adaptação ao novo regime e da aptidão para a permanência extramuros.
Ainda não se vislumbram as garantias de que o preso comporta-se em consciência e austeridade para com o respeito às regras
do sistema progressivo. Em tal sentido, é necessário averiguar em etapas sucessivas de experiências extramuros que o
sentenciado tende a se adaptar com a nova realidade paulatinamente, bem como para que haja condições, com o transcurso de
um mínimo de tempo, de se colherem os elementos necessários à decisão sobre o referido benefício (STJ, RHC 50097 / RJ
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2014/0188104-0 - 6ª Turma. Ministro Rogério Schietti Cruz. Julg 04.12.2014,
DJe 18.12.2014). Seguindo orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheço prematuro o momento para
proporcionar a aproximação do preso à sociedade, sobretudo quanto às relações sociais de trabalho, que se apresentam
contínuas por sua própria natureza: RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO.
PRETENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS DENEGADO. NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/84. 1. A análise da concessão do
benefício da saída temporária para realização de trabalho extramuros atrai a normatividade do art. 123 da Lei n. 7.210/1984. 2.
A decisão proferida nas instâncias ordinárias encontra-se dotada de suficiente fundamentação quanto ao indeferimento do
benefício. Observância estrita ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Magna Carta. 3. Na apreciação do pleito de
trabalho extramuros aviado pelo apenado houve a análise acerca do atendimento ao requisito erigido pelo inciso III do art. 123
da Lei de Execuções Penais, que preceitua a necessidade de análise acerca da compatibilidade do benefício com os objetivos
da pena, o que não foi vislumbrado. 4. Esta Corte Superior de Justiça tem firme entendimento de que o fato de o condenado
encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe o benefício do trabalho externo, quando ausentes outras
condições especificadas em lei. 5. A benesse solicitada pelo recorrente representa medida que visa a sua ressocialização.
Contudo, para fazer jus a esse benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos,
consoante se depreende do disposto no caput do art. 123 da LEP, o que não ocorreu no presente caso. 6. Recurso ordinário em
habeas corpus improvido. (RHC 62.993/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
27/09/2016, DJe 13/10/2016) EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 123 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MEDIANTE DECISÃO
FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Primeira
Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a
previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC
121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas
que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização
desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de
ofício. III - Para a concessão do benefício do trabalho extramuros, deve o acusado preencher os requisitos objetivos e subjetivos,
nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal. IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no v. acórdão
impugnado, tendo em vista os elementos concretos destacados nos autos que recomendam maior cautela na concessão do
trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente, condenado
por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo. V - Esta Corte
possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária
para aferir o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo apenado, ora paciente, a fim de se vislumbrar possível
inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo.Habeas Corpus não conhecido. (HC 315.479/RJ, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 07/08/2015) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VISITA PERIÓDICA AO LAR E TRABALHO
EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984. ANÁLISE FUNDAMENTADA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o
recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, não ocorrente no presente caso. 2. Segundo a iterativa
jurisprudência desta Corte, a progressão para o regime semiaberto não assegura automaticamente a obtenção do benefício da
visita periódica ao lar. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos que justificam o
indeferimento da saída temporária para fins de visita familiar e de trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração
do requisito subjetivo do paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o
regime semiaberto há pouco tempo, recomendando maior cautela na concessão de saídas extramuros. 4. A via estreita do writ
não admite a dilação probatória necessária para desconstituir o entendimento da instância ordinária quanto ao não preenchimento
do requisito subjetivo pelo apenado e à incompatibilidade do benefício de saídas temporárias com os objetivos da pena. 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 295.075/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
23/09/2014, DJe 10/10/2014) Porquanto a circunstância de estar cumprindo a pena no regime semiaberto, inclusive há pouco
mais de nove meses, ao preso resta a cumprir quase 02 anos no novo regime, conforme liquidação de páginas 180/182. Embora
tenha cumprido mais de 1/6 da pena dos crimes comuns, após entrar em regime semiaberto o preso não vivenciou nenhuma
experiência com o mundo externo, por isso é impossível valorar, por menor que seja, sua completa capacidade de participar da
integração social. A critério da Lei de Regência, o benefício do trabalho externo deve ser concedido após a análise dos requisitos
objetivos e subjetivos. Conforme declarado, não sendo direito líquido e certo, é dever que o estudo do pedido não tome por
comparativo remissões à literariedade do texto de lei ou a formas de decisões que ao olhar apressado deveriam enquadrar
qualquer execução. Como em tantas outras situações, a concessão do benefício está condicionada à interpretação criteriosa do
caso concreto, sob pena de subverter o alcance teleológico do princípio da individualização da pena. De toda sorte, o bom
comportamento carcerário não substitui os critérios da aptidão, disciplina e responsabilidade. Tampouco poderão ser
subestimados em detrimento da compatibilidade do benefício, que antecipa a saída do presídio, com os objetivos da pena (Art.
123, III, da LEP). Isto porque, conforme a jurisprudência superior, a simples mudança de regime não traz consigo a automática
garantia de outras benesses previstas em lei, senão quando devidamente aferidas em sede de análise jurídica. Tenho, portanto,
que a resposta ao pedido seja compatível com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em homenagem ao
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princípio da individualização da pena e em consonância com o parâmetro de cumprimento progressivo da execução penal,
conforme é expresso na lei de regência. Isso posto, considerando a quantidade de pena a cumprir no novo regime; verificando
também o exíguo tempo de gozo no novo regime e a inexistência de experiência do preso em processos de readaptação social,
que impossibilitam a análise de mais garantias sobre a adaptação à realidade externa ao presídio, deixo de acolher o pedido.
Imperioso que o condenado permaneça em regime semiaberto e aos poucos comprove capacidade adaptativa à reinserção
social. Para esse fim a Lei de Regência dispõe de outros institutos. Ciência à Defesa e ao Ministério Público.
ADV: JOITA RODRIGUES PEREIRA (OAB 9647/CE) - Processo 0046840-96.2018.8.06.0001 - Execução Provisória - Pena
Privativa de Liberdade - STCIADO: Francisco Edvan Alvino da Silva - Vistos, etc. Cuida-se de pedido para agendamento e
realização de exame. Segundo a defesa, familiares pagaram pelo serviço. Anexa documento comprovando o alegado.
Considerando que a decisão de páginas 1136/1137 determinou que o preso fosse submetido a exame após marcação realizada
pela Coordenação da Execução de Saúde Prisional no sistema público de saúde, e que agora há comprovação de que fora feito
pagamento para o mesmo fim em clínica particular (página 1154), objetivando evitar prejuízo financeiro aos familiares do interno
e dar celeridade à prestação jurisdicional, acolho o pedido para que: Seja dado ciência ao Coordenador da Execução de Saúde
Prisional para que conheça do pedido e realize as providências necessárias para antecipação do exame de ECOCARDIOGRAMA
TRANSTORÁXICO na pessoa de Francisco Edvan Alvino da Silva, conforme documentos e petição de páginas 1147/1157
(anexem); De logo seja o preso apresentado no dia e horário agendado pelos familiares, em clínica particular CLÍNICA DO
CORAÇÃO D. Carlos Efrem Lustosa da Costa, supostamente dia 11 de setembro, num dos endereços de página 1157. Oficiem.
Digam no expediente que, assim como na determinação anterior, seja este juízo informado, por ofício, sobre o que decidido
neste provimento.
ADV: ALINE CUNHA MARTINS (OAB 36681/CE) - Processo 0053933-18.2015.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena
Privativa de Liberdade - CONDENADO: Francisco Josias Ferreira - VÁLIDA COMO EXPEDIENTE PARA AS PROVIDÊNCIAS
POR PARTE DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA Trata-se de comunicação de mudança de endereço realizada por
FRANCISCO JOSIAS FERREIRA, fiscalizado por monitoração eletrônica. O apenado reside atualmente na Rua Princesa Isabel,
N° 397, Centro, FortalezaCE, CEP 60015-060, mas, conforme esclarece, não poderá continuar no local por motivo de segurança.
Doravante passará a residir na Av. Duque de Caxias, N° 2142, Centro, Fortaleza-CE, CEP 60035-078, casa esta já reservada
conforme comprovante de páginas 287. Considerando, pois, a necessidade de proteção à integridade física e o interesse pelo
cumprimento da pena, AUTORIZO A MUDANÇA DE ENDEREÇO, devendo a requerente apresentar este despacho à Central
de Monitoração Eletrônica, a fim de que faça as alterações necessárias no sistema, e para que não haja comprometimento na
fiscalização em correto andamento. Cumpra-se.
ADV: JADER ALDRIN EVANGELISTA MARQUES (OAB 35685/CE) - Processo 2000037-36.2009.8.06.0001 - Execução
da Pena - Pena Privativa de Liberdade - STCIADO: Ricardo Ferreira de Sousa - Dentro da dinâmica de valores e princípios
individuais e sociais é que o juiz deve decidir para que possa distribuir justiça. Assim, ciente de que o trabalho é uma importante
ferramenta no processo de ressocialização e resgate da dignidade do preso, mas também consciente de que o benefício
pretendido deve ser ofertado quando devidamente atendida as exigências legais, sob pena de não se ter uma execução penal
efetiva, e se ferir o princípio da defesa social, indefiro o pedido, mantendo a decisão. Exp. Nec. Ciência às partes.

EXPEDIENTES DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL (SEJUD 1º GRAU)
JUIZ(A) DE DIREITO CÉZAR BELMINO BARBOSA EVANGELISTA JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCIANO BATISTA DE ALMEIDA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0418/2019
ADV: ZACARIAS ANTONIO OLIVEIRA PINTO (OAB 10395/CE) - Processo 0008981-39.2012.8.06.0136 - Execução da Pena
- Pena Privativa de Liberdade - CONDENADO: Luciano Sousa dos Santos - Isso posto, acolho o parecer do MP, e INDEFIRO o
pedido. Outrossim, intime-se a defesa para apresentar contrarrazões ao agravo interposto pelo Ministério Público.
ADV: LUDMILA BATISTA DINIZ (OAB 39647/CE) - Processo 0012622-76.2017.8.06.0001 - Execução Provisória - Pena
Privativa de Liberdade - STCIADA: Francisca Ednalva Oliveira Rodrigues - Liquide-se a pena, fazendo constar os dias remidos
e o período acima mencionado. empós, conclusão.
ADV: TATIANA MARA MATOS ALMEIDA (OAB 30165/CE) - Processo 0017397-03.2018.8.06.0001 - Execução da Pena Pena Privativa de Liberdade - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - Intime-se a defesa para juntar
certidão narrativa da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas. Expedientes Necessários.
ADV: CRISTIANO JORGE PERDIGÃO DE VASCONCELOS (OAB 22122/CE), ADV: LUIZ FLAMARION PALACIO DE MORAIS
SANTOS FILHO (OAB 22423/CE) - Processo 0021503-71.2019.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade CONDENADO: Francisco Edson da Silva Passos - Por estes fundamentos e do mais que dos autos consta, em consonância com
o parecer do representante do Ministério Público, DEFIRO o pedido de progressão de regime para o SEMIABERTO em favor
do reeducando Francisco Edson da Silva Passos, de conformidade com o que dispõe o artigo 112 da Lei 7210, de 11 de julho
de 1984 cominado com o artigo 33, § 2º do Código Penal Brasileiro, determinando a observação exata do disposto nos demais
artigos pertinentes à espécie, determino a transferência para local específico destinado aos presos condenados que cumprem
pena no regime semiaberto, conforme ofício GAB/SAP nº 9483-A/2019, de 27 de maio de 2019.
ADV: FRANCISCO CESAR MARIANO (OAB 20991/CE) - Processo 0021581-50.2017.8.06.0158 - Execução da Pena Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Marcio Greyk Vidal Ferreira - Ante o exposto, saneando os autos, adoto os seguintes
convencimentos e providências: I - Considerando que o cálculo de penas está atualizado, hei por bem HOMOLOGAR, por
decisão interlocutória, com seus efeitos legais, com sua entrega ao apenado mediante recibo, com posterior juntada aos autos;
II - Vista à Defesa e ao Ministério Público para, querendo, se manifestar sobre o cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias. III - Oficiese à UP CPPL III solicitando certidão carcerária atualizada.
ADV: RODRIGO CARVALHO AZIN (OAB 23859/CE) - Processo 0026317-29.2019.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena
Privativa de Liberdade - RÉU: Marcos Aurelio Pereira da Silva - Isso posto, acolho parecer Ministerial, indefiro o pedido de
modificação do regime prisional, prevalecendo assim a decisão proferida pela eminente Desembargadora Relatora Francisca
Adelineide Viana. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO MARCELO FERREIRA BEZERRA (OAB 21148/CE) - Processo 0035266-13.2017.8.06.0001 - Execução
Provisória - Pena Privativa de Liberdade - STCIADO: Thais Pereira - Ante o exposto, saneando os autos, adoto os seguintes
convencimentos e providências: I - Considerando que o cálculo de penas está atualizado, hei por bem HOMOLOGAR, por
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decisão interlocutória, com seus efeitos legais, com sua entrega ao apenado mediante recibo, com posterior juntada aos autos;
II - Vista à Defesa e ao Ministério Público para, querendo, se manifestar sobre o cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias. III Vista
ao MP sobre progressão.
ADV: FRANCISCO FERNANDO CASTRO SARAIVA LEAO (OAB 5870/CE) - Processo 0043587-37.2017.8.06.0001 Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Francisco Edinilson Silva Ferreira - Intime-se o advogado do apenado
para se manifestar sobre o teor do parecer do Ministério Público.
ADV: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO (OAB 29442/CE) - Processo 0045397-47.2017.8.06.0001 Execução Provisória - Pena Privativa de Liberdade - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - Intime-se o
advogado para COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR para análise da saída temporária.
ADV: JOÃO AGENOR SILVA LOIOLA (OAB 38189/CE) - Processo 0046555-40.2017.8.06.0001 - Execução Provisória - Pena
Privativa de Liberdade - STCIADO: Everton Faustino dos Santos - Intime-se o advogado do apenado para juntar alvará de
funcionamento da empresa, como requer o Ministério Público.
ADV: IVANDETE LIBERATO BOMFIM (OAB 9949/CE), ADV: FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BOMFIM (OAB 31076/CE)
- Processo 0047576-61.2014.8.06.0064 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - CONDENADO: Marcos da Silva
Farias - Vistos, etc. Ao Ministério Público. Expediente. P.I.
ADV: FRANCISCO ALDENOR XAVIER (OAB 4834/CE) - Processo 0745127-84.2014.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena
Privativa de Liberdade - RÉU: Luiz Henrique do Nascimento Lima - Solicitar certidão carcerária atualizada e declaração de
comportamento do(a) condenado (a) supracitado, informando, inclusive, sobre o cometimento ou não de falta grave, em cinco
(05) dias. Empós, liquide-se a pena.

VARAS DO JÚRI
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DO JÚRI
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO DE ARAÚJO BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOANA NOGUEIRA DE QUEIROZ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0440/2019
ADV: CARLOS ROBERTO DE ARAUJO FARIAS (OAB 22232/CE), ADV: SAMYA BRILHANTE LIMA (OAB 32204/CE), ADV:
MARCELO GOMES TORQUATO (OAB 35810/CE) - Processo 0191526-21.2017.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do Júri
- Homicídio Qualificado - RÉU: Alfelison do Nascimento Freitas e outros - Designo o dia 17/09/2019, às 16h0min para realização
do interrogatório do acusado ALFELISON DO NASCIMENTO FREITAS.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO DE ARAÚJO BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOANA NOGUEIRA DE QUEIROZ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0441/2019
ADV: FRANCISCO MARCELO BRANDAO (OAB 4239/CE), ADV: SONIA MARINA CHACON BRANDAO (OAB 10728/CE),
ADV: BRUNO CHACON BRANDAO (OAB 25257/CE) - Processo 0148171-24.2018.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do
Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Leyberson Parente Batista - VÍTIMA: Marcelo Ricardo da Silva - Intimação da Defesa para
apresentação de Memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO DE ARAÚJO BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOANA NOGUEIRA DE QUEIROZ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0442/2019
ADV: MARIA DAS DORES GONÇALVES CAVALCANTE (OAB 6070/CE) - Processo 0049294-25.2013.8.06.0001 - Ação
Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Luiz Claudio Gama Cruz Filho e outro - Em cumprimento ao
despacho de fls. 404, intimo as partes para fins do art. 422 do Código de Processo Penal.

EXPEDIENTES DA 2ª VARA DO JÚRI
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO JOSIMAR ALMEIDA ALVES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE RONALDO LINHARES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0275/2019
ADV: GILDO LEOBINO DE SOUZA JUNIOR (OAB 28669/CE) - Processo 0036608-30.2015.8.06.0001 - Ação Penal de
Competência do Júri - Homicídio Qualificado - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Cesar Miranda
Venancio - VÍTIMA: Adriano Monteiro Correia - Diante do exposto, designo o dia 23 de outubro de 2019 às 13h30min, para
realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri. Determino as seguintes intimações e expedientes para a realização do
Júri: 1) Intimação do acusado por mandado a ser cumprido pelos oficiais de justiça desta unidade; 2) Intimem-se as testemunhas
Francisco Carlos de Souza Júnior, Francisco Cláudio Quinto dos Santos, Daniel de Oliveira Gomes, Soldado Façanha e Soldado
Madison por intermédio dos oficiais de justiça da própria unidade e também por oficio-requisitório; 2) Intimação do M. Público
via portal eletrônico; 3) Intime-se a Defesa pela DJe; 4) Juntar aos autos os relatórios analíticos processuais, fornecidos pelo
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sistema CANCUN, do réu e da vítima; 5) Oficie ao Instituo Dr. José Frota IJF e a Santa Casa de Saúde Fortaleza solicitando a
remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia do prontuário médico da vítima Adriano Monteiro Correia.
ADV: MATEUS LIMA DA ROCHA (OAB 20390/CE), ADV: SILVIO VIEIRA DA SILVA (OAB 11147/CE), ADV: ELAINE PEREIRA
BEZERRA (OAB 35792/CE) - Processo 0415088-22.2010.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉ: Francisca Elieuda Lima Uchoa - Diante do exposto, designo o
dia 09 de outubro de 2019 às 13h30min, para realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri. Determino as seguintes
intimações e expedientes para a realização do Júri: 1) Intimação da acusada Francisca Elieuda Lima Uchoa por mandado a ser
cumprido pelos oficiais de justiça desta unidade; 2) Intimem-se as testemunhas Cláudio Barros Joventino e José Edvá Melo
de Carvalho por intermédio dos oficiais de justiça da própria unidade, expeçam-se os mandados devidos; 2) Intimação do M.
Público via portal eletrônico; 3) Intime-se a Defesa pela DJe; 4) Juntar aos autos os relatórios analíticos processuais, fornecidos
pelo sistema CANCUN, do réu e da vítima. Demais expedientes necessários para a realização do Júri
ADV: JOSE IDERLAN GOMES PESSOA (OAB 10885/CE), ADV: PRISCILLA DE LIMA GOMES (OAB 24475/CE) - Processo
0549985-16.2012.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - VÍTIMA: Jaqueline de Oliveira Bezerra
- AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Francisco Wagner Alexandre de Oliveira Bezerra - Cumpra-se acórdão
de fls. 313/319, abrindo-se vista às partes para os fins do art. 422 do Código de Processo Penal, facultando-se, pois, o prazo
de 05(cinco) dias, para fins de apresentação de rol de testemunhas para depor em plenário, se necessário, até o máximo de
05 (cinco), mesmo prazo e oportunidade em que poderão, querendo, juntar documentos e requerer diligências. Expedientes
necessários.

EXPEDIENTES DA 3ª VARA DO JÚRI
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR NUNES BARROSO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ALEXANDRO AMARAL FREIRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0362/2019
ADV: ROBERTO FAUSTINO MAIA (OAB 9871/CE) - Processo 0139272-03.2019.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do
Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Francisco José Nogueira Coelho - Audiência designada para o dia 25/09/2019, as16h

EXPEDIENTES DA 5ª VARA DO JÚRI
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0434/2019
ADV: FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS (OAB 7030/CE), ADV: MARIA DE FATIMA GOMES (OAB 11374/CE),
ADV: FERNANDO JOSE DE ALBUQUERQUE LIMA (OAB 12295A/CE), ADV: MARCOS AURÉLIO OLIVEIRA DA SILVA (OAB
29280/CE) - Processo 0041813-40.2015.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: Geraldo
Ferreira Lima Neto e outro - Intime-se a defesa constituída pelo réu GERALDO FERREIRA LIMA NETO, para no prazo de Lei,
manifestar-se na forma do art. 422, do CPP. Exp. Nec.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0436/2019
ADV: MICHEL COSTA CASTELO BRANCO RAYOL (OAB 20145/CE) - Processo 0745546-07.2014.8.06.0001 - Ação Penal
de Competência do Júri - Homicídio Simples - RÉU: Flavio Renan Alves Brandão e outro - Tendo em vista a certidão de fls. 721
dando conta do transito em julgado do Acórdão de fls. 675/683, abra-se vista às partes para fins propostos pelo art. 422, do CPP.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0437/2019
ADV: MARCELO GOMES TORQUATO (OAB 35810/CE) - Processo 0024392-37.2015.8.06.0001 - Ação Penal de Competência
do Júri - Homicídio Simples - ACUSADO: Francisco Alex Lima Gomes e outros - Vistos. Cuida-se de ação penal ajuizada
pelo Ministério Público contra Francisco Alex Lima Gomes, Cleilson Agustinho dos Santos e Carlos Eduardo Gino Barbosa. O
Ministério Público requereu diligências por ocasião da fase do art. 422, do CPP, quanto ao réu Cleilson Agustinho dos Santos,
conforme pág. 459, bem como em manifestação de pág. 475 reiterou as mesmas diligências quanto aos réus Francisco Alex
Lima Gomes e Carlos Eduardo Gino Barbosa. A defesa do réu Cleilson Agustinho dos Santos deixou transcorrer o prazo do
art. 422, do CPP, conforme certidão de pág. 469, sem nada apresentar e bem como, a defesa do réu Francisco Alex Lima
Gomes, apesar de devidamente intimada às págs. 587/588, nada apresentou. A defesa do réu Carlos Eduardo Gino Barbosa,
manifestou-se à pág. 589, do CPP, na fase do art. 422, do CPP. Desta forma, adoto como relatório o constante de decisão de
pronúncia de págs. 379/381. Defiro o requerido pelas partes, por ocasião do art. 422, do CPP. Designo sessão de julgamento
para o dia 25 de outubro de 2019, às 09h30, à falta de outra data mais próxima desimpedida. Expedientes necessários Intimemse, inclusive, os familiares da vítima, da data da sessão para, querendo, assistir o julgamento pelo Tribunal do Júri. Int. nec.
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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0438/2019
ADV: ADAILTON FREIRE CAMPELO (OAB 11515/CE), ADV: ELESBAO PEREIRA MENEZES FILHO (OAB 12584/CE), ADV:
DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 1082569-02.2000.8.06.0001 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado - RÉU: Juda Siano da Silva - Em face do veredicto soberano a que chegaram,
em votação sigilosa, os jurados que compõem o Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, só me resta julgar em parte
procedente a acusação, com o que CONDENO o réu JUDÁ SIANO DA SILVA nas sanções do artigo 121, caput, do CPB.
ADV: ADAILTON FREIRE CAMPELO (OAB 11515/CE), ADV: IGOR PINHEIRO COUTINHO (OAB 25242/CE), ADV: ANDRE
EUGENIO DE OLIVEIRA (OAB 25992/CE) - Processo 1082569-02.2000.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário Homicídio Qualificado - RÉU: Juda Siano da Silva - Recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa do réu , nos termos do
art. 600, § 4°, do Código de Processo Criminal, contra a sentença condenatória de fls.775/776. Encaminhando-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com as cautelas legais.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0440/2019
ADV: ADVOGADO SEM OAB DR. EDSON NOGUEIRA BERNARDINO OAB-CE13763 (OAB 11111/CO) - Processo 093822877.2000.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VÍTIMA: Francisco Willame
Gomes Nogueira - RÉU: Jerferson de Sousa Alencar e outro - TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - Assim, entendo que
a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo fatos que, em tese, configuram crime
previsto no art. artigo 121, §2º, II e III, c/c art. 73, segunda parte, e 70, todos do Código Penal, em que foi vítima FRANCISCO
WILLIAME GOMES NIGUEIRA, de modo que foi observado a presença dos pressupostos processuais autorizadores para o seu
recebimento, de forma suficiente para a deflagração da ação penal, assegurando o pleno exercício do direito de defesa por parte
dos acusados, não sendo o caso de inépcia da inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido da Defesa de fls. 274/284. Diante do
exposto, designo o dia 12 de novembro de 2019, ás 13h30, para a realização de audiência de instrução.
ADV: BRUNO DE VASCONCELOS COELHO (OAB 32446/CE) - Processo 0938228-77.2000.8.06.0001 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RÉU: Jerferson de Sousa Alencar e outro - Instrução e Julgamento
Data: 12/11/2019 Hora 13:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0441/2019
ADV: LIDUÍNA ROCHA SIEBRA (OAB 27869-N/CE) - Processo 0896785-49.2000.8.06.0001 - Restauração de Autos Homicídio Simples - RÉU: Raimundo Caio Pereira da Silva e outro - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua , pratiquei o ato processual abaixo: Certifica-se que o ofício de pág. 221 foi
devidamente enviado, não havendo resposta até a presente data. Certifica-se ainda que o referido ofício será reiterado. Em
cumprimento ao despacho de pág. 230 intime-se a Defesa do réu RAIMUNDO CAIO PEREIRA DA SILVA, para que, considerando
o teor da petição de fls. 84/87, se manifeste sobre os documentos de fls. 166/171.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0442/2019
ADV: JOSIMAR FREIRE NASCIMENTO JUNIOR (OAB 36474/CE) - Processo 0034753-74.2019.8.06.0001 (processo principal
0147041-62.2019.8.06.0001) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Crimes contra a vida - REQUERENTE: Francisco Iago
Nobre Carnauba - Abra-se vista ao Ministério Público, oficiante desta Unidade Jurisdicional. Expediente necessário.
ADV: JOSIMAR FREIRE NASCIMENTO JUNIOR (OAB 36474/CE) - Processo 0034753-74.2019.8.06.0001 (processo
principal 0147041-62.2019.8.06.0001) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Crimes contra a vida - REQUERENTE:
Francisco Iago Nobre Carnauba - Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva e substituição por medidas
cautelares, face a Francisco Iago Nobre Carnaúba, acusado pela pratica dos delitos do art. 121, §2º, II e III, c/c art. 73, segunda
parte, e 70, ambos do Código Penal. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido e pela
manutenção da prisão preventiva. Compulsando os autos, verifica-se que aos 01 de maio de 2019, na Rua Júlio Braga, nº 963,
bairro João XXIII, nesta Capital, especificamente rem estabelecimento denominado “Sítio do Magela”, durante uma festa que
acontecia no local o requerente atingiu a integridade das vítimas Jefferson Tharles Torres Reis, o qual sofreu lesões corporais
que foram suficientes para causar a sua morte e Edvaldo Ferreira Lima Filho, sofreu lesões corporais, advindas de disparo de
arma de fogo que o atingiu de raspão. Tratando-se dessa forma de empreitada criminosa grave, denotando demonstrada a
periculosidade do agente pelo modus operandi empregado, vez que o requerente teria, em tese, desferido diversos disparos de
arma de fogo, no interior de um estabelecimento no decorrer de uma festa, na presença de diversas pessoas, sem receio de
ser reconhecido ou até mesmo de atingir outras pessoas, tanto que além da vítima fatal, um de seus amigos foi atingido pelos
disparos. Ademais, constam informações referentes a diligências realizadas no sentido de que o requerente exercia a prática
criminosa de tráfico de drogas na região, bem como integrava facção criminosa, ressalte-se que após a data do delito em análise,
o requerente foi preso por outros crimes, inclusive, em sede de interrogatório assumiu a conduta relativa a prática de tráfico
de drogas (fls. 244/245 da ação penal nº 0147041-62.2019.8.06.0001), existindo assim, um risco de que ele torne a cometer
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outros delitos. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. EVENTUAIS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A ordem pública se constitui em bem jurídico
que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das
pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas
afins). STF HC 104877 / RJ. 2. Está fundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva do paciente respaldada em
elementos concretos extraídos da situação fática dos autos. 3. Mantém-se a prisão do paciente que demonstra periculosidade
incompatível com a liberdade revelada pelo modus operandi com que a priori praticou o delito, sendo insuficiente a aplicação
de medidas cautelares alternativas. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, por si só, seriam insuficientes pra autorizar a
concessão da liberdade provisória, se presentes os motivos que autorizam o Decreto da prisão preventiva. 5. Ordem denegada.
(TJRO; HC 0008482-26.2015.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Monico Neto; Julg. 04/11/2015; DJERO
16/11/2015; Pág. 180) Os pressupostos que legitimaram a decretação da prisão preventiva ainda encontram-se presentes, quais
sejam: à preservação da ordem pública, bem como à garantia de higidez da instrução criminal. Cumpre ressaltar, que como
bem tem demonstrado a jurisprudência pátria, ser o réu primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa e profissão
definida, não são motivos para, por si só elidir a custódia preventiva, se subsistem os motivos ensejadores da prisão. Nesse
sentido: “6. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a eventual presença de condições pessoais
favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e bons antecedentes, não representa óbice, por si
só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (STJ 5ª Turma, HC 429948 / MS,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Data do Julgamento, 08/02/2018, DJe. 15/02/2018). Por fim, entendo que a aplicação de
medidas cautelares ao requerente seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a custódia preventiva
é a medida mais adequada ao réu. Pelo o exposto, acolho o parecer Ministerial para indeferir o pedido da Defesa, mantendo o
decreto preventivo. Int. e, observadas as formalidades legais, arquive-se. Exp. Nec.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0446/2019
ADV: MARCOS ANTONIO COSTA SILVA (OAB 30333/CE), ADV: RAFAEL DE SOUZA COSTA (OAB 38840/CE) - Processo
0157656-14.2019.8.06.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida - RÉU: Jeymison Sabino da Costa
Moreira - A resposta à acusação não trouxe qualquer elemento capaz de ilidir a conduta delituosa imputada ao réu. Estabelecido
o contraditório, designo o dia 03 de dezembro de 2019, ás 14h00, para realização de audiência de instrução e julgamento (art.
411, do CPP). Expediente necessário.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DO JÚRI
JUIZ(A) DE DIREITO RAIMUNDO LUCENA NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0448/2019
ADV: DIEGO COLARES MACIEL (OAB 28034/CE) - Processo 0110098-80.2018.8.06.0001 (apensado ao processo 001049037.2018.8.06.0025) - Habeas Corpus - Feminicídio - IMPETRANTE: Diego Colares Maciel - Abra-se vista ao Ministério Público,
oficiante desta Unidade Jurisdicional. Expediente necessário.
ADV: DIEGO COLARES MACIEL (OAB 28034/CE) - Processo 0110098-80.2018.8.06.0001 (apensado ao processo 001049037.2018.8.06.0025) - Habeas Corpus - Feminicídio - IMPETRANTE: Diego Colares Maciel - Tendo em vista decisão exarada nos
autos do processo nº 0010490-37.2018.8.06.0025, julgo prejudicado o Pedido de Relaxamento de Prisão em apreço. Intimem-se
as partes, após o que arquivem-se os presentes autos. Expedientes necessários.

VARA DA AUDITORIA MILITAR
EXPEDIENTES DA VARA DA AUDITORIA MILITAR
JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0505/2019
ADV: FRANCISCO CAVALCANTE DE PAULA NETO (OAB 9497/CE) - Processo 0032352-39.2018.8.06.0001 - Execução
da Pena - Pena Privativa de Liberdade - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Antonio Rogerio Campos dos
Santos - Ficam as partes cientes dos termos da decisão de páginas 190/191, conforme expresso “Pelo exposto, entendo que
não há contradição na decisão atacada, como asseverou a defesa, motivo pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS, posto que
tempestivos, mas para lhe NEGAR PROVIMENTO, permanecendo a decisão interlocutória (p. 177-178) tal como lançada no
processo eletrônico. Ciência às partes.”

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0507/2019
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ADV: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO (OAB 21600/CE) - Processo 0036352-48.2019.8.06.0001 (processo
principal 0021159-90.2019.8.06.0001) - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes Militares - REQUERENTE: Decio Alves
Fernandes - Fica o advogado ciente da decisão de folhas 34/35, conforme expresso: “Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE
o requeirimento, devendo os Bens listados abaixo, serem devolvidos ao 3º SGT Décio Alves Fernandes, com todas as cautelas
e procedimentos legais: - 01 celular Motorola IMEI 1: 358975066712234; IMEI 2: 358975066712242; - 01 celular Motorola IMEI
1: 356499089272136; IMEI 2: 356499089272144 (pertencente a esposa do acusado); - 01 MP3, cor roxa; - 01 Notebook DELL,
cor preta; - a quantia de R$ 787,00. Dou a presente decisão por publicada mediante disponibilização no SAJPG. Intimações
necessárias.”

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0508/2019
ADV: FRANCISCO CAVALCANTE DE PAULA NETO (OAB 9497/CE) - Processo 0010317-51.2019.8.06.0001 - Ação Penal
Militar - Procedimento Ordinário - Crimes Militares - RÉU: Marcelo Alves de Freitas - Francisco Gleyson Rodrigues Farias - Fica
o advogado ciente da decisão de folhas 34/35, conforme expresso: “revogo a medida imposta no item “b”, de p. 50/51, mantendo
as demais cautelares, assim como as condições referentes aos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, até o fim da
instrução criminal ou por mais UM ANO.

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0509/2019
ADV: ROGERIO FEITOSA CARVALHO MOTA (OAB 16686/CE) - Processo 0140288-26.2018.8.06.0001 - Ação Penal Militar
- Procedimento Ordinário - Extorsão - RÉU: J.M.A. - G.E.S. - Fica o advogado ciente da decisão de folhas 1049/1050, conforme
expresso: Verifico pela leitura dos fólios que com relação ao item I da petição, ou seja a defesa ter acesso à decisão que
autorizou a interceptação telefônica e suas eventuais renovações, o causídico poderá fazer o pedido junto ao juízo onde a
mesma foi deferida, ou seja, junto a 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza. Já com relação ao
item III do pleito, já foi certificado nos autos que não é possível gravar o conteúdo solicitado no acessório pen drive, estando o
causídico ciente deste fato. E por fim, com referência ao item II do pedido, ou seja, a prorrogação do prazo para apresentação
das Respostas à Acusação, levando em consideração que o advogado não conseguiu abrir a mídia no seu computador e de
que pode ter acesso às mesmas pelos computadores deste juízo castrense, intime-se o Dr. Rogério Feitosa Mota, para que no
prazo de 5 dias agende data, junto a esta Secretaria para a oitiva das mídias, em um dos nossos computadores. Só a partir
dessa audição, marcarei o prazo legal de 10 dias para apresentação das Defesas Preliminares. Ressalto na oportunidade que
a transcrição da interceptação telefônica feita pelo sistema Guardião já se encontra consignada neste feito conforme p. 18-43.
Intimação via DJE.

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0510/2019
ADV: ANTONIO MARCOS BOMFIM LIMA (OAB 25566/CE) - Processo 0075706-22.2015.8.06.0001 - Ação Penal Militar
- Procedimento Ordinário - Crimes Militares - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Mauricio de Castro e
Souza - TERCEIRO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - Fica o advogado ciente da decisão de folhas 323, conforme
expresso: Por estes fundamentos, presentes os requisitos do artigo 87 do Código Penal Militar, tendo o beneficiado já cumprido
integralmente a pena imposta, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, DECLARO A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE de MAURÍCIO DE CASTRO E SOUZA, pelo cumprimento das condições do sursis, com fulcro nos arts. 87
do CPM e 615 do CPPM. Dou a presente por publicada mediante sua disponibilização no SAJ. Após as intimações e prazos
necessários, ARQUIVEM-SE os presentes fólios.

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0511/2019
ADV: MARCUS FABIO SILVA LUNA (OAB 26206/CE) - Processo 0050373-63.2018.8.06.0001 - Ação Penal Militar Procedimento Ordinário - Crimes Militares - RÉU: Anderson dos Santos Ribeiro - Fica o advogado ciente da decisão de folhas
45/46, conforme expresso: Em face do acima exposto, diante da decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar que, por
unanimidade, JULGOU PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o acusado pela prática do crime de deserção, tipificado no
art.187 do Código Penal Militar. Atento à decisão do Conselho, considerando a menor intensidade do dolo e a condição pessoal
do acusado no momento da ação, aplico pena base em 06 (seis) meses de detenção. Decidiu o Conselho pela incidência da
detração, devendo ser subtraído o tempo de prisão cautelar, para fins de execução, em regime aberto, com a obrigação de
comparecimento mensal em juízo e o recolhimento ao presídio militar, nos finais de semanas e feriados, das oito horas do
sábado (ou feriado) até 8h da segunda (ou dia posterior ao feriado). Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
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JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0513/2019
ADV: PEDRO FERREIRA FREITAS (OAB 4030/CE) - Processo 0028173-67.2015.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes Militares - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Desydério Washigton Tavares Santos TERCEIRO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - Ficam as partes cientes da decisão de folhas165/166, conforme
expresso: Em face do acima exposto, por ser a prescrição questão de ordem pública, podendo ser decretada ex offício e em
qualquer momento do processo, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do SD PM Desydério Washington Tavares Santos
em face da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO com fundamento no artigo 123, IV e no art. 125, VI, todos
do Código Penal Militar. Dou a presente por publicada mediante sua disponibilização no SAJ. Após as intimações e prazos
necessários, ARQUIVEM-SE os presentes fólios.

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0514/2019
ADV: CICERO ROBERTO BEZERRA DE LIMA (OAB 29999/CE) - Processo 0075306-08.2015.8.06.0001 - Ação Penal Militar
- Procedimento Ordinário - Crimes Militares - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Sebastiao Bosco de
Freitas Junior - TERCEIRO: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ - Ficam as partes intimadas da decisão de folhas
142/143 conforme segue: Por estes fundamentos, presentes os requisitos do Art. 87 do Código Penal Militar, tendo o apenado
já cumprido integralmente a pena imposta, por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, declaro a EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE de Sebastião Bosco de Freitas Junior, pelo cumprimento das condições do sursis, com fulcro nos arts.
87 do CPM e 615 do CPPM. Dou a presente por publicada, mediante a disponibilização no SAJ, devendo se providenciar as
intimações necessárias. Registre-se. Com o trânsito, comunique-se ao Comando Geral da PMCE.

JUÍZO DE DIREITO DA AUDITORIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO SOARES BULCÃO COUTINHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁDILA JANE ALVES SILVESTRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0516/2019
ADV: CARLOS FILIPE CORDEIRO D’ÁVILA (OAB 22570/CE) - Processo 0043098-97.2017.8.06.0001 (apensado ao
processo 0032273-31.2016.8.06.0001) (processo principal 0032273-31.2016.8.06.0001) - Insanidade Mental do Acusado Crimes Militares - REQUERENTE: Francisco Jose de Brito Santos - Fica o advogado intimado da decisão de folhas 43 conforme
segue: Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, disponibilizado no DJE em
10/01/2019, pratiquei o ato processual abaixo: Diante do ofício de p. 42, informando sobre o reagendamento do exame pericial
a ser realizado no acusado Francisco José de Brito Santos em 14/11/2019, às 13h00min, no Instituto Psiquiátrico Governador
Stênio Gomes - IPSG, no município de Itaitinga/CE, DÊ CIÊNCIA ÀS PARTES. Ressaltar na intimação ao paciente que, por
recomendação do psiquiatra perito, o mesmo deverá se fazer acompanhar de 1 (um) familiar para fins de complementação
pericial, bem como levar seus receituários e/ou atestados médicos (ser existirem) ao IPSG. Intimações necessárias.

VARA DE DELITO SOBRE TRÁFICO E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DELITOS/TRAFICO SUBST. ENTORPECENTES
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO WELTON JOSE DA SILVA FAVACHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA NETO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0603/2019
ADV: FRANCISCO ANTONIO QUEIROZ DOS SANTOS (OAB 7030/CE) - Processo 0034627-24.2019.8.06.0001 (processo
principal 0117688-74.2019.8.06.0001) - Relaxamento de Prisão - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - REQUERENTE: Tatiana
dos Santos Silva - Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de Tatiana dos Santos Silva,
argumentando, em síntese, que se mostra desnecessária a manutenção de sua prisão preventiva, considerando que ocorreu
a rejeição da denúncia quanto ao crime de integrar organização criminosa. O Ministério Público opinou pelo deferimento do
pedido (fls. 14-17) e o Juízo da VDOC declinou da competência (fl. 18). Em razão da rejeição da denúncia quanto ao crime
previsto no art. 2º da Lei n. 12850/2013 e que subsiste contra a requerente apenas a imputação da prática do delito do art. 14
da Lei n. 10826/03, bem assim diante da primariedade e os bons antecedentes da requerente, não se vislumbra necessidade
na manutenção de sua prisão preventiva, razão pela qual, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, revogo
a prisão preventiva de Tatiana dos Santos Silva, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: a) proibição de ausentar-se,
sem autorização, da Comarca de Fortaleza-CE, devendo, neste caso, informar onde poderá ser localizado; b) recolhimento
domiciliar das 22h às 6h, salvo para exercer atividade laboral comprovada; c) comunicar eventual mudança de endereço, assim
como comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimada. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Intimem-se.
Expedientes necessários.
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0846/2019
ADV: VICENTE MARINHO DE CASTRO (OAB 10222/CE) - Processo 0464514-66.2011.8.06.0001 - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: Mairto Emanoel de Lima - Instrução e Julgamento Data: 18/09/2019
Hora 15:00 Local: Réus Presos Situacão: Pendente
ADV: VICENTE MARINHO DE CASTRO (OAB 10222/CE) - Processo 0464514-66.2011.8.06.0001 - Procedimento Especial
da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: Mairto Emanoel de Lima - Designo a audiência de Instrução e
Julgamento para 18/09/2019 às 15:00h. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0847/2019
ADV: JOSE AUGUSTO NETO (OAB 11514/CE), ADV: REBECA ALVES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 36715/CE), ADV: JOSÉ
RENATO ALVES CORDEIRO (OAB 40465/CE) - Processo 0133452-37.2018.8.06.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: Fernando Bertoldi - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
procedente, o pedido formulado na denúncia para condenar o réu FERNANDO BERTOLDI, pela prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33, caput da Lei n.º 11.343/06). Passo a aplicação da pena, em estrita observância aos artigos 59 a 68 do Código
Penal: Analisando os critérios fixados pelo art. 59 do CP e art.42 da Lei n.º 11.343/06, quanto à culpabilidade, ressoa negativa,
diante da grande quantidade e nocividade da droga apreendida (690g de cocaína e 3 comprimidos psicotrópricos), o que deve
ser considerado com preponderância, nos moldes do art. 42 da Lei n° 11.343/06; revela não possuir antecedentes criminais, não
há sentença com trânsito em julgado; a conduta social sem elementos; quanto à personalidade do réu, sem elementos; o motivo
do crime presumivelmente, o desejo de obter lucro explorando o vício alheio; as circunstâncias são desfavoráveis, devido ao réu,
está traficando em plena luz do dia e realizando o transporte entre cidades vizinhas; como conseqüências do crime, a conduta
potencializou e fomentou a indústria das drogas. Desta forma, tendo por base as considerações acima expendidas e a análise
das circunstâncias judiciais e com amparo no art. 68 do CP, fixo a pena-base privativa de liberdade, em 7 (sete) anos de reclusão.
Não concorrem circunstâncias atenuantes e agravantes. Não concorre nenhuma causa de diminuição de pena ou de aumento de
pena ficando o Réu condenado definitivamente em 7 anos de reclusão. Verificado que seu preceito secundário possui pena de
multa cominada, a qual deverá guardar exata proporcionalidade com aquela, fica o réu condenado, ainda ao pagamento de 700
(setecentos) dias-multa, equivalendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, atendendo
à situação econômica do réu, que deverá ser paga dentro de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado da presente sentença
(artigo 50, caput, CP). Diante das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e circunstâncias
(diante da grande quantidade e nocividade das drogas apreendidas (690g de cocaína e 3 comprimidos psicotrópricos), verifico
que o caso concreto recomenda a adoção de regime mais gravoso, razão pela qual, com supedâneo nos artigos 33, parágrafo 3°
c/c 59, III, ambos do Código Penal, a acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Nego ao réu o direito
de apelar em liberdade, pois vislumbro a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no art.
312, do CPP, mormente para garantir a ordem pública, em razão da grande quantidade e nocividade da droga apreendida (690g
de cocaína e 3 comprimidos psicotrópricos) e ainda ter indícios que o acusado realiza o transporte de drogas entre cidades
vizinhas. IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS Determino a incineração da substância entorpecente apreendida (art. 32, § 1º da Lei
11.343/06) e a perda dos bens e valores apreendidos a p. 18 em favor da União (art. 63, § 1º, da Lei 11.343/06, os quais serão
revertidos em favor do FUNAD. Oficie-se para os devidos fins. Oficie-se, ainda, à Senad remetendo a relação dos bens, direitos
e valores declarados perdidos em favor da União (art. 63, §4º da Lei 11.343/06). Sem custas. Transitada em julgado a sentença,
extraia-se guia de recolhimento, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se à Justiça Eleitoral. Outrossim, remeta-se
boletim individual à SSP-CE (art. 809 do CPP) e insiram-se os dados no INFOSEG. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o
trânsito em julgado, arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0848/2019
ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE), ADV: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO (OAB 22045/CE) Processo 0110529-85.2016.8.06.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins ACUSADA: Francisca Arislania de Sousa Lima - Francisco Flávio dos Santos e outro - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar FRANCISCO FLÁVIO DOS SANTOS, NAELTON
RENAN MOREIRA COSTA e FRANCISCA ARISLANIA DE SOUSA LIMA como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.
11.343/06 e , ao mesmo tempo, ABSOLVER os réus da acusação acerca do delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei
de Drogas), o que faço com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por considerar insuficientes as provas
colacionadas aos autos, bem como da acusação quanto ao crime de resistência, por considerar demonstrado que não houve o
crime, em conformidade com o artigo 386, I, do Código de Processo Penal. Em razão disso, passo a dosar, de forma individual
e isolada, as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da Constituição
Federal e 68, caput, do Código Penal. PARA A RÉ FRANCISCA ARISLANIA DE SOUSA LIMA: 1.1 Circunstâncias judiciais
(pena-base: CPB, art. 59): 1) Culpabilidade: normal às espécies, não desbordando à intensidade comum das execuções
criminosas de igual natureza; 2) Antecedentes: a sentenciada não ostenta qualquer outro apontamento processual em seu
histórico; 3) Conduta social: à ausência de elementos para sua aferição, nada a registrar; 4) Personalidade: à ausência de
elementos para sua aferição, nada a registrar; 5) Motivos dos crimes: são típicos aos delitos praticados, pois objetivaram a
obtenção de lucro pelo comércio clandestino de drogas e o apossamento não autorizado de acessórios para arma de fogo; 6)
Circunstâncias dos delitos: circunstância deslustrada, conforme o art. 42 da Lei 13.343, diante da grande quantidade de droga
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apreendida pelo esforço policial, no montante de 2 (dois) quilos de maconha. 7) Consequências dos delitos: as que são próprias
aos tipos; 8) Comportamento da vítima: neutro, em nada influenciando nas condutas perpetradas pelo agente; Tendo por base
as considerações acima expendidas, fixo-lhe para o crime de “tráfico de drogas” a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. 1.2. Circunstâncias agravantes e atenuantes: Ausente circunstâncias agravantes.
Como atenuante, percebo que a ré confessou a autoria delitiva, motivo pelo qual aplico o disposto no artigo 65, III, ‘d’ do CP.
Assim, em segunda fase, diminuo a pena para o mínimo de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) diasmulta. 1.3. causas de diminuição e aumento de pena: Ausentes causas de aumento. Como causa de diminuição verifico presente
o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que trata dotráficoprivilegiado. Na hipótese, a denunciada é primária,
não possui antecedentes e não há provas que se dedique à outras atividades criminosas, muito menos que integre qualquer
organização criminosa. Preenchidos tais requisitos objetivos, a diminuição se impõe. No caso a lei fixa os parâmetros de um
sexto a dois terços. Penso mais adequado a aplicação do mínimo de diminuição, em virtude dagrandequantidadede maconha
apreendida, no montante de 2 (dois) quilos. Assim, hei por bem de determinar a redução mínima de 1/6, diminuindo a pena para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. 2. Regime inicial de
cumprimento de pena e a detração do tempo de prisão provisória: Considerando o balizamento ordenado à dicção do art. 33, §§
2º e 3º do Código Penal Brasileiro, especialmente o montante do sancionamento privativo de liberdade definitivo e a
predominância favorável da circunstanciação judicial do episódio (CP, art. 59), fixar-se-ia adequado o regime de rigor
intermediário (semiaberto) para o início da execução punitiva. Detração penal a ser realizada pelo juízo das Execuções Penais.
3. Substituição da pena privativa de liberdade e do sursis: Deixo de converter a pena de privação de liberdade em restrição de
direitos e de conceder o sursis, o que faço com vistas ao montante da pena privativa de liberdade, conforme a previsão normativa
dos arts. 44 e 77 do Código Penal Brasileiro. 4. Valor do dia-multa: Pouco se apurou sobre as condições financeiras do réu, mas
aparenta ser pessoa de poucas posses; sendo assim, hei por bem arbitrar o valor do dia-multa no mínimo de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente no país. 5. Da liberdade para recursar: Considerando o regime de rigor intermediário (semiaberto)
eleito para o início do cumprimento da pena de privação de liberdade, a atenuante da confissão, bem como a inexistência de
outros apontamentos processuais sobre o histórico da sentenciada a afastar as hipóteses de reincidência e/ou de má
antecedência, e estando respondendo em liberdade (v. decisão, fls. 10/11 - processo nº 0050246-96.2016.8.06.0001) sem
importar prejuízos ao mais célere andamento processante, concedo-lhe o direito a aguardar em liberdade o transcurso de
eventual apelação. Expeça-se competente alvará de soltura. 8. Reparação mínima dos danos: Deixo de fixar valor mínimo para
reparação dos danos, conforme previsto no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal Brasileiro, tendo em vista a falta de
pedido expresso neste sentido e por inexistirem elementos suficientes para sua aferição. PARA O RÉU FRANCISCO FLÁVIO
DOS SANTOS 1.1 Circunstâncias judiciais (pena-base: CPB, art. 59): 1) Culpabilidade: normal às espécies, não desbordando à
intensidade comum das execuções criminosas de igual natureza; 2) Antecedentes: o sentenciado é possuidor de maus
antecedentes, uma vez que possui outra condenação transitada em julgado por tráfico - 39431-84.2012.8.06.0064/0. 3) Conduta
social: à ausência de elementos para sua aferição, nada a registrar; 4) Personalidade: circunstância deslustrada, em virtude da
existência de outros processos em andamento. 5) Motivos dos crimes: são típicos aos delitos praticados, pois objetivaram a
obtenção de lucro pelo comércio clandestino de drogas e o apossamento não autorizado de acessórios para arma de fogo; 6)
Circunstâncias dos delitos: circunstância deslustrada, conforme o art. 42 da Lei 13.343, diante da grande quantidade de droga
apreendida pelo esforço policial, no montante de 2 (dois) quilos de maconha. 7) Consequências dos delitos: as que são próprias
aos tipos; 8) Comportamento da vítima: neutro, em nada influenciando nas condutas perpetradas pelo agente; Tendo por base
as considerações acima expendidas, fixo-lhe para o crime de “tráfico de drogas” a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. 1.2. Circunstâncias agravantes e atenuantes: Ausente circunstâncias atenuantes.
Circunstância agravante constatada, tendo em vista a condenação da Ação Penal nº 45942-30.2014.8.06.0064/0, da 4ª Vara
Criminal de Caucaia (33838-11.2011.8.06.0064/0, da 3ª Vara Criminal de Caucaia), condenado por infração ao art. 14 da Lei
10.826/0. Dessa forma, aplico o disposto no artigo 61, I do Código Penal. Assim, em segunda fase, aumento a pena para de 9
(nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa. 1.3. causas de diminuição e aumento de pena: Ausentes
causas de aumento e diminuição. Assim, hei por bem de determinar a pena de para 9 (nove) anos de reclusão e pagamento de
900 (novecentos) dias-multa. 2. Regime inicial de cumprimento de pena e a detração do tempo de prisão provisória: Determino
oregimefechado, para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, dadas
as condições subjetivas do acusado, mormente o fato do sentenciado não compareceu à central de penas alternativas (fls. 457),
estando em local incerto e não sabido. Assim, um regime inicial mais drástico para cumprimento da pena corporal. Ademais,
ressalte-se que tal imposição de regime mais gravoso está em conformidade com o verbete sumular 440 do STJ, bem como com
os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF.Deixo de proceder a detração penal, tendo em vista que, no caso dos autos, ainda
que se considerasse o tempo em que o réu permaneceu preso ao longo deste processo como sendo de prisão provisória, tal
contagem não teria o condão de alterar o regime inicial estipulado. 4. Substituição da pena privativa de liberdade e do sursis:
Não é o caso de substituição da pena, pois o período de sanção aplicada supera a quatro anos de privação da liberdade, tudo
de conformidade com o artigo 44 do Código Penal Brasileiro. Para o caso, a suspensão condicional da pena não se aplica, pois
a pena foi arbitrada em quantum superior a dois anos de privação da liberdade. Inteligência do artigo 77 do Código Penal
Brasileiro. 5. Valor do dia-multa: Pouco se apurou sobre as condições financeiras do réu, mas aparenta ser pessoa de poucas
posses; sendo assim, hei por bem arbitrar o valor do dia-multa no mínimo de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no
país. 6. Da liberdade para recursar: Nego ao réu o direito a apelar em liberdade, pois verifico presentes os motivos que
ensejaram sua prisãopreventivaquando da audiência de custódia. Periculosidade aferida quando da primeira fase de cálculo da
pena, bem como para determinação do regime prisional inicial, considerações estas as quais me reporto. Assim, considerando
presente o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública DECRETO A
PRISÃOPREVENTIVADO DENUNCIADO FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS. 7. Reparação mínima dos danos: Deixo de fixar
valor mínimo para reparação dos danos, conforme previsto no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal Brasileiro, tendo
em vista a falta de pedido expresso neste sentido e por inexistirem elementos suficientes para sua aferição. PARA O RÉU
NAELTON RENAN MOREIRA COSTA 1.1 Circunstâncias judiciais (pena-base: CPB, art. 59): 1) Culpabilidade: normal às
espécies, não desbordando à intensidade comum das execuções criminosas de igual natureza; 2) Antecedentes: o sentenciado
é possuidor de maus antecedentes, uma vez que possui outra condenação transitada em julgado por roubo qualificado - 2813015.2011.8.06.0117. 3) Conduta social: à ausência de elementos para sua aferição, nada a registrar; 4) Personalidade:
circunstância deslustrada, em virtude da existência de outros processos em andamento. 5) Motivos dos crimes: são típicos aos
delitos praticados, pois objetivaram a obtenção de lucro pelo comércio clandestino de drogas e o apossamento não autorizado
de acessórios para arma de fogo; 6) Circunstâncias dos delitos: circunstância deslustrada, conforme o art. 42 da Lei 13.343,
diante da grande quantidade de droga apreendida pelo esforço policial, no montante de 2 (dois) quilos de maconha. 7)
Consequências dos delitos: as que são próprias aos tipos; 8) Comportamento da vítima: neutro, em nada influenciando nas
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condutas perpetradas pelo agente; Tendo por base as considerações acima expendidas, fixo-lhe para o crime de “tráfico de
drogas” a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. 1.2. Circunstâncias agravantes
e atenuantes: Ausente circunstâncias agravantes e atenuantes. 1.3. causas de diminuição e aumento de pena: Ausentes causas
de aumento e diminuição. Assim, hei por bem de determinar a pena de para 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700
(setecentos) dias-multa. 2. Regime inicial de cumprimento de pena e a detração do tempo de prisão provisória: Determino
oregimefechado, para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.
Ademais, ressalte-se que tal imposição de regime mais gravoso está em conformidade com o verbete sumular 440 do STJ, bem
como com os enunciados 718 e 719 da Súmula do STF. Deixo de proceder a detração penal, tendo em vista que, no caso dos
autos, ainda que se considerasse o tempo em que o réu permaneceu preso ao longo deste processo como sendo de prisão
provisória, tal contagem não teria o condão de alterar o regime inicial estipulado. 4. Substituição da pena privativa de liberdade
e do sursis: Não é o caso de substituição da pena, pois o período de sanção aplicada supera a quatro anos de privação da
liberdade, tudo de conformidade com o artigo 44 do Código Penal Brasileiro. Para o caso, a suspensão condicional da pena não
se aplica, pois a pena foi arbitrada em quantum superior a dois anos de privação da liberdade. Inteligência do artigo 77 do
Código Penal Brasileiro. 5. Valor do dia-multa: Pouco se apurou sobre as condições financeiras do réu, mas aparenta ser
pessoa de poucas posses; sendo assim, hei por bem arbitrar o valor do dia-multa no mínimo de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente no país. 6. Da liberdade para recursar: Nego ao réu o direito a apelar em liberdade, pois verifico presentes os
motivos que ensejaram sua prisãopreventivaquando da audiência de custódia. Periculosidade aferida quando da primeira fase
de cálculo da pena, bem como para determinação do regime prisional inicial, considerações estas as quais me reporto. Assim,
considerando presente o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública DECRETO A
PRISÃOPREVENTIVADO DENUNCIADO NAELTON RENANN MOREIRA COSTA. 7. Reparação mínima dos danos: Deixo de
fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme previsto no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal Brasileiro,
tendo em vista a falta de pedido expresso neste sentido e por inexistirem elementos suficientes para sua aferição. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta decisão: 1) à Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, inc. III,
da Constituição Federal (SISTEMA PÓLIS); 2) Expeçam-se as cartas de execução de pena compatíveis com o regime aplicado
(arts. 65, 105 e 106, da Lei n. 7.210/84, com as recomendações do Ofício Circular n. 053/2007-DG-CGJ e art. 120, do
CODOJEC); 3) Isento os sentenciados ao pagamento das custas processuais, uma vez que juridicamente hipossuficientes e
assistidos, em Juízo, pela Defensoria Pública Estadual; 4) Expeçam-se as guias de recolhimento, consoante disposto na Lei de
Execução Penal, arquivando-se os autos principais; Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 29 de julho de 2019. Ricardo
Emídio de Aquino Nogueira Juiz de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE), ADV: DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO (OAB 22045/CE)
- Processo 0110529-85.2016.8.06.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins ACUSADO: Naelton Renann Moreira Costa - Francisca Arislania de Sousa Lima e outro - Vistos etc. Recebo os recursos de
apelação interpostos às fls. 490/491 e fl. 498, eis que preenchidos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, em especial a
tempestividade (arts. 593 do CPP). Extraia-se a guia provisória do réu NAELTON RENAN MOREIRA COSTA. Aguarde-se o
retorno do mandado de intimação pessoal do réu NAELTON RENAN MOREIRA COSTA e da ré FRANCISCA ARISLANIA DE
SOUSA LIMA para tomarem ciência do inteiro teor da sentença. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, para a apreciação do recurso interposto. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0849/2019
ADV: MAX DELANO DAMASCENO SOUZA (OAB 21772/CE), ADV: FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA COSTA (OAB 24045/
CE), ADV: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO (OAB 29442/CE), ADV: ALYRIO THALLES VIANA ALMEIDA LIMA
(OAB 34077/CE), ADV: JESKA CARVALHO OLIVEIRA (OAB 35909/CE) - Processo 0175754-52.2016.8.06.0001 - Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: José Elivelton Silva de Sousa - Francisco Douglas
Leite França - O MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL por intermédio de sua representante com atuação neste Juízo, ofereceu
denúncia em desfavor de JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA e FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA, qualificados na
vestibular de delação oficial dando-os como acusados da prática de CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO, respectivamente capitulados nos artigos 33, caput, e 35 da LEI Nº 11.343/2006. Em síntese, noticia a denúncia :
“... que no dia 10 de outubro de 2016, policiais militares integrantes do COIN estavam em serviço quando receberam uma
denúncia anônima, dando conta de que na Rua Santiago, nº 899, Serrinha, nesta urbe, um indivíduo conhecido por Deivinho
estava traficando maconha, cocaína e crack. Os policiais se dirigiram ao local indicado, foram atendidos por Deivinho, que ao
perceber tratar-se de polícias, empreendeu fuga pelo telhado das casas vizinhas, e mesmo sendo perseguidos pelos policiais, o
mesmo logrou êxito, não sendo capturado. No interior do referido imóvel foram apreendidas drogas: 30 (trinta) pedras de
CRACK, 3 (três) trouxinhas de MACONHA e bicarbonato de sódio. Durante a perseguição a Deivinho, policiais adentraram na
residência de JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA, vizinho de Deivinho, que no momento estava acompanhado de FRANCISCO
DOUGLAS LEITE FRANÇA, sendo apreendido 5 tabletes de MACONHA,totalizando 3 quilos e 115 gramas; 219 (duzentos e
dezenove) bolinhas de MACONHA, enrolada em papel alumínio, pesando 140g (cento e quarenta gramas); 679g (seiscentos e
setenta e nove gramas) de COCAÍNA; 609g (seiscentos e nove gramas) de CRACK; uma balança de precisão de 5kg e a
quantia de R$ 3.407,00 (três mil, quatrocentos e sete reais)...”Diante de tais fatos, os denunciados receberam voz de prisão,
sendo conduzidos à Delegacia do 5º DP, onde fora lavrado ao Auto de Prisão em desfavor dos mesmos. JOSÉ ELIVELTON em
seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial (págs.13/15) assume a propriedade de todo o material ilícito apreendido.
FRANCISCO DOUGLAS em seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial (págs.16/17) afirma que a droga é do José
Elivelton, e que estava na casa de José Eliventon somente para dormir.O certo é que, diante das provas colhidas, todas as
circunstâncias da ocorrência, notadamente a quantidade e diversificação de drogas apreendidas, nos permitem concluir, com
segurança, que os denunciandos mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com regulamentação legal, as
referidas drogas, cujo fim era a venda ilícita. A denúncia veio acompanhada dos autos do IP e de rol testemunhal.O AUTO
FLAGRANCIAL foi judicialmente homologado e convertido em PRISÃO PREVENTIVA conforme decisão exarada pelo Juízo da
17ª Vara de Audiência de Custódia (págs.60/62 ). O processo seguiu o rito emoldurado no artigo 55 da LEI Nº 11.343/2006.
Notificados pessoalmente os delatados no decênio legal ofereceram defesas prévias, por intermédio da DEFENSORA PÚBLICA
(págs.46/47).Via decisão (pág. 148) foi recebida a denúncia e dentre outras deliberações foi designada audiência de instrução e
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julgamento, oportunidade em que o réu FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA, constituiu para patrocinar sua defesa os
advogados FRANCISCO JOSÉ TEIXEIRA DA COSTA (OAB/CE Nº 24.045) e MAX DELANO DAMASCENO DE SOUZA (OAB/CE
Nº 21.772), no azo foram colhidos os interrogatórios dos delatados, inquiridas as testemunhas de acusação presentes e
dispensadas as testemunhas de defesa, restando portanto, concluída a INSTRUÇÃO CRIMINAL (pág. 161). Os depoimentos
colhidos estão devidamente gravados no SAJ e CD. A representante do MINISTÉRIO PÚBLICO, em sede de MEMORIAIS
ESCRITOS (págs. 162/171), pugnou pela condenação dos denunciados pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35, da LEI Nº
11.343/2006, uma vez que entendeu comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo em favor deles circunstância
excludente de ilicitude. A defesa do acusado JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA em seus MEMORIAIS ESCRITOS (págs.
174/187), requestou a total improcedência da peça acusatória, requerendo: absolvição do réu, no que tange aos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, com base no art. 386,VII, do CPP, por entender que a instrução criminal
não trouxe provas seguras de que seja ele traficante e tampouco exerça a atividade criminosa de tráfico de drogas em forma
associativa que venha a caracterizar o crime de associação para o tráfico; que em caso de condenação, seja aplicada a
incidência da causa de diminuição da pena prevista o art. 33,§ 4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo; que seja aplicada
a substituição de eventual pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e finalmente, que em caso de condenação,
seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.Por sua vez, a defesa de FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA, em
seus MEMORIAIS ESCRITOS (pág. 189/243), após uma longa explanação requer: seja declarado nulo o presente feito, tendo
em vista que a prova produzida não encontra amparo na legislação vigente e nos termos do art. 386, IV, do CPP, roga pela
absolvição do acusado dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06; que, em caso de condenação, seja
aplicado ao acusado a causa de diminuição prevista no art. 33,§ 4º, da referida lei de drogas, por ser o acusado primário,
possuir bons antecedentes, nunca ter sido integrante de qualquer organização criminosa, conjugando-se, desta feita, com o art.
65, III,”d”, do CPP, em seu patamar máximo de redução, e sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do regime aberto,
para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; finalmente,
requer com base no art. 283, do CPP, seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Às páginas 245/246, foram
aportadas as Certidões de Antecedentes Criminais dos delatados.O processo desenvolveu-se regularmente, assegurando-se
aos delatados a garantia constitucional do devido processo legal com os seus corolários do contraditório e da ampla defesa,
inexistindo pois, nulidade relativa ou absoluta que comprometa sua validade.É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.Cuida-se de
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA que visa apurar a responsabilização criminal de JOSÉ ELIVELTON SILVA DE
SOUSA e FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA por prática de CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO respectivamente capitulados nos artigos 33, caput, e 35 da LEI Nº 11.343/2006. Inexistem preliminares pendentes
de análise, passando-se ao exame do mérito. Cumpre registrar, inicialmente, o que estabelecem os artigos 33, caput, e 35 da
LEI Nº 11.343/ 2006, in verbis:”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.35. Associarem-se duas
ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34
desta Lei. Pena- reclusão , de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700(setecentos) a 1.200(mil e duzentos ) dias-multa. “A
materialidade da infração penal restou comprovada pelo AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO (págs. 07/08) e pelos
LAUDOS TOXICOLÓGICOS PRELIMINAR E DEFINITIVO (págs. 158/160) quando testificam que o material narcótico apreendido
é positivado para COCAÍNA, CRACK e CANNABIS SATIVA, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, substâncias que causam
dependência física e psíquica, cujo o uso e venda são proscritos no território nacional.A autoria delitiva é irrefutável, embora os
réus, ao prestarem depoimento em Juízo tenham negado os fatos, asseverando que os entorpecentes não lhes pertenciam,
suas versões não merecerem credibilidade.Perante a autoridade policial, o delatado JOSÉ ELIVELTON assumiu a propriedade
das drogas e afirmou que se destinava à comercialização, assumindo também a propriedade do dinheiro apreendido.Prossegue
em seu interrogatório, confirmando que tem o apelido de “ORBITAL”, que em 2012 respondia a um outro processo também por
tráfico de drogas, e por ter quebrado sua tornozeleira foi encaminhado para IPPOO II, no entanto em meados de julho de 2012,
através de um túnel cavado naquele estabelecimento penal empreendeu fuga.Por ser foragido da Justiça, passou a viver
escondido, mudando sempre de endereço. Inicialmente ficou escondido no Município de Beberibe, depois alugou casa nesta
cidade. Disse que estava desempregado, no entanto havia vendido um veículo (Ford Ecoesport) que era de sua propriedade,
pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).Segundo declarou perante ao delegado, esse dinheiro estava em “uma conta
bancária” e se destinava a mante-lo até o final do ano de 2016. Afirmou mais que foi com esse dinheiro que havia adquirido as
drogas que foram apreendidas na sua casa, ou seja: 5 tabletes de MACONHA, totalizando 3Kg (três) quilos e 115g (cento e
cinquenta gramas); 219 (duzentos e dezenove) bolinhas de MACONHA, enrolada em papel alumínio, pesando 140g (cento e
quarenta gramas); 679g (seiscentos e setenta e nove gramas) de COCAÍNA; 609g (seiscentos e nove gramas) de CRACK),
afirmando ainda que tinha adquirido na Praia do Futuro, aproximadamente há dois meses após sua FUGA do IPPOO II. Vale
ressaltar que também foi apreendido com os delatados a importância de R$ 3.407,00 (três mil, quatrocentos e sete reais).
Perguntado pela autoridade policial, se ainda estava traficando, respondeu que no momento não, mas que pretendia vender a
droga apreendida.Disse mais, que conhece o DOUGLAS das torcidas organizadas de futebol, e desconhecia que ele tivesse o
apelido de “BOX”. Que o encontrou sozinho na rua, por volta de 01h:30min da madrugada e o convidou para pernoitar na sua
casa, já que o mesmo procurava um lugar para dormir.Quanto ao delatado FRANCISCO DOUGLAS, este perante a autoridade
policial afirmou que tem o apelido de “BOX”, que estava em liberdade condicional há aproximadamente um ano e três meses,
estava sendo monitorado eletronicamente, mas há um ano havia quebrado a tornozeleira eletrônica, por este motivo encontravase foragido da justiça.Que no dia anterior ao seu flagrante, havia chegado de Horizonte, por volta das 18h:00min, e resolveu
procurar abrigo na casa de ELIVELTON, onde decidiu passar a noite. Que é seu amigo há muitos anos, que sabia que o mesmo
era foragido da justiça e tem conhecimento que o mesmo tem o apelido de “ORBITAL”. Afirmou ainda que a droga apreendida na
casa de ELIVELTON é dele.TODAVIA, EM JUÍZO, OS DELATADOS MUDARAM SUAS VERSÕES, PREFERINDO UMA ESTÓRIA
FANTASIOSA, SENÃO VEJAMOS:O delatado JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA disse:” que a casa onde estava dormindo
era de uma “pessoa desconhecida”, que ele estava acompanhado de várias pessoas, bebeu muito, acabou dormindo, só sabe
informar que foi uma menina que lhe fez o convite para dormir na referida casa.Afirmou ainda, que viu a droga apreendida
somente quando lhe foi mostrada. Não soube informar sobre as pessoas que estavam com ele, acha que elas fugiram. Afirma
mais, que ingeriu bebida com droga e por volta das 04h da manhã desmaiou, perdeu a consciência.Continua seu interrogatório
afirmando que vinha do Município de Horizonte em companhia de FRANCISCO DOUGLAS, v “BOX”, então resolveu convida-lo
para dormir na casa “desta desconhecida”, que o havia convidado para uma bebedeira e consumir drogas, em comemoração ao
resultado de um jogo de futebol.Negou que conhecesse alguém conhecido por “DEIVINHO/DEIVIM”.Negou que as drogas
fossem de sua propriedade.”Esta versão não prospera, pois é inconcebível alguém aceitar um convite para dormir na casa de
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“uma estranha”, para participar de uma bebedeira e consumir drogas juntamente com várias outras pessoas desconhecidas.
Principalmente, quando se trata de uma “PESSOA FORAGIDA DA JUSTIÇA”, que afirma “TER MUDADO DE VIDA”!Outro fato
que chama atenção, estranheza, é que quando “uma turma”, é convidada para uma bebedeira, consumir drogas, principalmente
em casas de estranho, onde sequer, se conhece o dono da casa, “estas pessoas” ( caso dos delatados) se acham no direito de
dormir no quarto e cama do dono da casa. Realmente isso é muito estranho.Da mesma forma, causa bastante estranheza,
alguém pernoitar em uma casa, com drogas e dinheiro espalhado por todo canto, inclusive, no quarto onde passaram a noite, e
declarar que não viram drogas e nem dinheiro. Ainda mais, tratando-se de pessoas envolvidas em tráfico e drogas e outros
delitos.Outro absurdo, é aceitar que o ELIVELTON, não conhecia a pessoa de “DEIVINHO/DEIVIM”, irmão do seu grande amigo
DOUGLAS (amizade de 13 anos), o qual era muito conhecido pela polícia e temido no Bairro da Serrinha. E o que é pior, seu
vizinho!!!O acusado FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA disse: “ ...que foi surpreendido, quando os policiais chegaram no
quarto onde estava dormindo com o JOSÉ ELIVELTON na mesma cama. Pois a rede estava rasgada.Que tem varios processos
na Justiça, é acusado de três homicídios.Que não sabe informar quem é o proprietário da casa onde estava dormindo, não sabe
informar se as portas da casa estavam abertas, pois estava muito bêbado e tinha consumido drogas. Sabe que a casa tem dois
andares, que tinha todo o tipo de eletrodomésticos, e que quando foram abordados estavam na parte de cima, e que não sabe
a quem pertence o dinheiro apreendido.Soube que a polícia estava procurando por “DEIVINHO”, não sabe informar se a casa é
de ELIVELTON, que o conhece desde a fundação da torcida organizada do time do Ceará (MOVIMENTO ORGANIZADO FORÇA
INDEPENDENTE) isso já faz uns 13 (treze) anos, inclusive, foi chamado para ser presidente da torcida organizada, mas se
recusou devido a seus problemas na Justiça.Afirmou que prefere não falar o nome da pessoa que teve a ideia de dormir na casa
onde foi flagranteado, que somente viu o material apreendido nas mãos do policial, mas não sabe a onde estava, e que
desconhece a pessoa de “DEIVINHO”.Não sabe informar, se a casa vizinha da onde foi flagranteado pertence a “DEIVINHO”.
Afirmou categoricamente, que NÃO PODIA FALAR de quem era a casa onde dormiu, que a droga não era sua, e nem sabe a
quem pertence, não sabe se a droga apreendida era do ELIVELTON, inclusive, desconhece que o ELIVELTON já
traficou.”Novamente as contradições e mentiras se repetem, DOUGLAS outro foragido da justiça, além de envolvido com tráfico
de drogas, responde a crimes de HOMICÍDIOS.A versão apresentada pelo delatado FRANCISCO DOUGLAS não merece a
mínima credibilidade, pois o mesmo NEGA CONHECER O PRÓPRIO IRMÃO, inclusive em seu interrogatório perante a Justiça,
por várias vezes deixa bem claro, que a pessoa procurada pelos policiais e indicada na denúncia, tratava-se de “DEIVINHO”, no
entanto nega que a referida pessoa é seu irmão, afirmando inclusive, que não o conhecia.Inicialmente fala que não sabe quem
é o proprietário da casa onde estava dormindo, depois encerra seu interrogatório dizendo que PREFERE NÃO FALAR QUEM É
O PROPRIETÁRIO DA CASA, caindo em contradição juntamente com seu comparsa, quando afirma que foi convidado para
dormir na casa de um desconhecido.Outra grande mentira, é a afirmativa que desconhece que seu amigo, JOSÉ ELIVELTON
seja traficante, mesmo sendo conhecedor de que este, é foragido da Justiça por ter sido condenado a crime de Tráfico de
Drogas.Embora tenha passado à noite em uma casa com drogas espalhadas por todo canto, afirma que não viu as drogas e
nem o dinheiro, o que não se concebe, pois no próprio quarto onde dormia, estava repleto de drogas e dinheiro espalhado.Outra
grande curiosidade, que chamou atenção dos policiais que participaram da diligência e apreensão na referida casa, foi a
existência de uma cesta, que era utilizada para facilitar a entrega das drogas aos “seus clientes”.Fato esse que os delatados
preferiram omitir opiniões.Analisemos a prova: a afirmação de que as drogas apreendidas não teria qualquer relação com os
réus, não merece acolhimento, pois as testemunhas responsáveis pela apreensão do material ilícito, os Policiais Militares,
OSÉAS JONAS CARNEIRO e CLÉCIO WILLIAME DOS SANTOS FONTENELE, são uníssonas em afirmar que estavam em
patrulha investigando uma denúncia que relatava a prática de tráfico de entorpecentes na Rua Santiago, nº 889, no Bairro
Serrinha, por parte de um indivíduo conhecido por “DEIVINHO/DEIVIM”.Quando se dirigiram ao local indicado na denúncia,
encontraram o “DEIVINHO/DEIVIM”, que ao perceber a chegada da polícia empreendeu fuga “pinotando” pelos telhados das
casas vizinhas. Em perseguição ao fugitivo, policiais chegaram na casa onde estavam dormindo os dois delatados, pois esta
casa fica por detrás da casa do “DEIVINHO/DEIVIM”, supostamente a fuga ocorreu exatamente na cozinha da referida casa,
pois havia um buraco, e o telhado estava quebrado. Nesta casa foram apreendidos 5 tabletes de MACONHA, totalizando 3
quilos e 115 gramas; 219 (duzentos e dezenove) bolinhas de MACONHA, enrolada em papel alumínio, pesando 140g (cento e
quarenta gramas); 679g (seiscentos e setenta e nove gramas) de COCAÍNA; 609g (seiscentos e nove gramas) de CRACK; uma
balança de precisão de 5kg e a quantia de R$ 3.407,00 (três mil, quatrocentos e sete reais).O “DEIVINHO/DEIVIM “ logrou êxito
na sua fuga. Afinal de contas existia todo um “esquema” para facilitar a fuga de qualquer um deles, já que nos fundos da casa
de “DEIVINHO/DEIVIM “ existia uma outra casa que servia de ponto de apoio para uma possível fuga.Na verdade a denúncia
anônima de tráfico de drogas era contra a pessoa de “DEIVINHO/DEIVIM “, mas o flagrante foi efetivado contra os delatados,
por ocasião da fuga do “DEIVINHO/DEIVIM “, o qual fugiu pelo telhado da casa onde os denunciados estavam dormindo.
“DEIVINHO/DEIVIM “ na pressa para fugir, sequer avisou seus comparsas que a polícia estava em sua perseguição, o que
ocasionou surpresa aos delatados, que não tiveram tempo de tentar esconder as drogas e o dinheiro espalhado pelo quarto
onde dormiam.Vale ressaltar que segundo as testemunhas OSÉAS e CLECIO WILLAME, os acusados já são velhos conhecidos
da polícia. Por ocasião do flagrante, o próprio ELIVELTON afirmou para o policial OSÉAS que a casa lhe pertencia, inclusive,
ambos afirmaram que passaram a semana vendendo drogas. Isso explica a vultosa quantia encontrada em poder dos delatados.
Na casa tinha drogas e dinheiro por toda parte, no quarto tinha muita droga e dinheiro trocado. È difícil acreditar que essas
drogas e dinheiro espalhados pelo quarto não chamasse a atenção de qualquer ser humano.É difícil acreditar e conceber, que
uma pessoa seja capaz de convidar “DESCONHECIDOS e ESTRANHOS” para uma bebedeira, para consumir drogas e pernoitar
na sua casa, com tantas drogas e dinheiro espalhados por todo canto da casa. Seria isso possível?Outro fato muito interessante
que chamou a atenção de todos que participaram do flagrante, foi uma cestinha amarrada no interior da casa, (2º piso) que era
utilizada para descer/repassar a droga aos “clientes”. Certamente isto chamaria atenção de pessoas que frequentasse uma
residência como esta, deixando claro e evidente que trata-se de um ambiente onde se comercializa drogas.Os delatados tem
uma extensa ficha criminal, o próprio delegado da área estava à procura deles, pois eram fugitivos da Justiça.O “DEIVINHO”
que recentemente foi assassinado, também possuía uma extensa ficha criminal, era irmão de FRANCISCO DOUGLAS. Outro
fato que causa estranheza, e ao mesmo tempo inconcebível é o FRANCISCO DOUGLAS relatar que não conhecia seu irmão
“DEIVINHO”, e que não sabia onde o mesmo morava.O delatado JOSÉ ELIVELTON também entra em contradição, quando
afirma que não conhecia “DEIVINHO”, que não sabia que ele era seu vizinho, pois conforme relatado anteriormente pelo próprio
FRANCISCO DOUGLAS, o ELIVELTON e DOUGLAS já são amigos há quase 13 (treze) anos, portanto, fica difícil acreditar
nessa versão, mesmo porque o “DEIVINHO”, como os próprios delatados são bastante conhecidos no Bairro da Serrinha.
Analisando detidamente os depoimentos e as circunstâncias do flagrante, supõe-se que “DEIVINHO” tinha uma certa
aproximação com os delatados, pois foi justamente da cozinha da casa onde estavam DOUGLAS (seu irmão) juntamente com
seu amigo ELIVELTON, que ele conseguiu fugir.Vale ressaltar, que “DEIVINHO”, conhecido traficante da área, morava em frente
a casa onde foram abordados os delatados, tudo levando a crer, que trabalhavam em associação, já que não é comum “boca de
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fumo” entre casas vizinhas.Ademais, os indivíduos JOSÉ ELIVELTON,v.”ORBITAl”, FRANCISCO DOUGLAS, v.”BOX’ e
“DEIVINHO/DEIVIM”, há anos vinham praticando atos ilícitos, como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, além de homicídios
no Bairro da Serrinha, fato este devidamente comprovado por ocasião do depoimento do policial militar ANTONIO CARLOS
RODRIGUES LIMA JÚNIOR, nos autos do PROCESSO Nº 0039924-22.2013.8.06.0001 (DATA DO FATO: 17.03.2013) o qual
tramitou neste Juízo, onde o mesmo declarou: “...A COMUNIDADE GARIBALDI, NO BAIRRO SERRINHA, É REGIÃO
PROBLEMÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS EM FORTALEZA, E NÃO SÓ O NOME DO RÉU - JOSÉ ELIVELTON, V. “ORBITAL”
ESTÁ ENVOLVIDO, SABE-SE DE OUTROS INDIVÍDUOS, QUE TAMBÉM SÃO APONTADOS COMO TRAFICANTES DO
LUGAR, COMO OS QUE SÃO CONHECIDOS PELA ALCUNHA DE “DIEGUIM, “BOX” E “DEIVIM”, INCLUSIVE, FILIADOS A
UMA TORCIDA ORGANIZADA DO CEARÁ SPORTING CLUB - A FORÇA INDEPENDENTE...”Portanto, a conduta dos acusados
JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA e FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA nestes autos, corresponde ao tipo previsto nos
artigos 33, caput, e 35 da LEI Nº 11.343/2006.Não vislumbro nos autos qualquer circunstância que exclua a antijuricidade, como
também inexistem quaisquer circunstâncias que excluam a imputabilidade ou a diminuam.Os denunciados não incidiram em
erro de proibição ou de tipo e nem agiram em situação de coação moral irresistível (CP, art. 22), estado de necessidade (CP, art.
24) ou obediência hierárquica.Portanto, os acusados são imputáveis, posto que tinham plena consciência do ato delituoso que
praticaram e era exigível que se comportassem de forma diversa, ou seja, de conformidade com o direito.Nesta linha de
raciocínio, chego à conclusão de que os acusados cometeram um fato típico, antijurídico e culpável, que reclama aplicação da
norma penal em caráter corretivo e repressivo, objetivando, destarte, sua reintegração social e prevenindo uma possível
reincidência que viesse a ocorrer com a impunidade.DISPOSITIVOANTE O EXPOSTO, considerando tudo o que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, CONDENO os acusados JOSÉ ELIVELTON
SILVA DE SOUSA e FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA nas penas dos artigos 33 e 35, da LEI Nº. 11.343/2006.Passo à
dosimetria da pena com observância ao que dispõem os artigos 59 e 68, do Código Penal, bem ainda o artigo 42 da LEI Nº
11.343/2006:I - Quanto ao acusado JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA 1) CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:a) considerando
a culpabilidade, do conjunto dos fatores a seguir apreciados, denota-se um grau alto de culpabilidade; b) quanto aos
antecedentes criminais, é reincidente genérico e específico, e possui uma extensa ficha criminal, vez que responde à quatro
ações penais nesta Comarca, conforme certidão de pág.245;c) quanto à sua conduta social, nada restou apurado;d) quanto à
personalidade do agente, demonstrou tratar-se de pessoa com inclinação ao crime, inclusive os contra a vida, tanto que
juntamente com o outro delatado FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA, responde por crime de homicídio;e) quanto aos
motivos do crime, são os próprios do delito, na espécie, lucro fácil por intermédio da proliferação dos odiosos entorpecentes na
sociedade;f) quanto às circunstâncias do crime, são as comuns à espécie, nada havendo que se valorar;g) quanto às
consequências do delito, são as próprias do delito, nefastas à sociedade, pois de grande potencial, sendo responsável pela
ruína de diversos jovens e famílias, sendo, também, o móvel de diversos outros crimes;h) quanto à situação econômica do réu,
nada restou apurado.i) quanto à natureza e quantidade dos produtos apreendidos, trata-se de substâncias entorpecentes nas
quantidades de CANNABIS SATIVA, popularmente conhecida por “MACONHA”, 5 (cinco) tabletes, pesando 3kg (três quilos) e
115g (cento e quinze gramas); 219 (duzentos e dezenove) bolinhas pesando 140g(cento de quarenta gramas) de MACONHA;
679g (seiscentos e setenta e nove gramas) de COCAÍNA; 609g (seiscentos e nove gramas) de CRACK.Ponderadas, desse
modo, as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, pena que torno concreta e
definitiva face à ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes que possa aumenta-la ou diminui-la. O réu não faz jus a
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33, em virtude de ser reincidente, estando pois ausente um dos requisitos
legais para a concessão de tal benesse, no caso a primariedade, e ser possuidor de bons antecedentes.No que diz respeito à
pena de multa, considerando que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, além disso, levandose em cont de a a situação econômica do réu, fixo-lhe em 800 (OITOCENTOS) dias-multa , na base de 1/30º (um trigésimo) do
salário mínimo vigente ao tempo do crime , devidamente atualizados, na forma do artigo 49, § 2º, do Código Penal, já
considerando as condições financeiras do acusado, que deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado,
nos termos do art. 50 do Código Penal2) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.a) quanto à culpabilidade, do conjunto
dos fatores a seguir apreciados, denota-se um grau baixo de culpabilidade;b) quanto aos antecedentes criminais, é reincidente
genérico e específico, e possui uma extensa ficha criminal, vez que responde à quatro ações penais nesta Comarca, conforme
certidão de pág.245; c) quanto à sua conduta social, nada restou apurado;d) quanto à personalidade do agente, demonstrou
tratar-se de pessoa com inclinação ao crime, inclusive os contra a vida, tanto que juntamente com o outro delatado FRANCISCO
DOUGLAS LEITE FRANÇA, responde por crime de homicídio;e) quanto aos motivos do crime, são os próprios do delito, na
espécie, lucro fácil por intermédio da proliferação dos odiosos entorpecentes na sociedade;f) quanto às circunstâncias do crime,
são as comuns à espécie, nada havendo que se valorar;g) quanto às consequências do delito, são as próprias do delito, nefastas
à sociedade, pois de grande potencial, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo, também, o móvel de
diversos outros crimes;h) quanto à situação econômica do réu, nada restou apurado;i) quanto à natureza e quantidade dos
produtos apreendidos, trata-se de substâncias entorpecentes nas quantidades de CANNABIS SATIVA, popularmente conhecida
por “MACONHA”, 5 (cinco) tabletes, pesando 3kg (três quilos) e 115g (cento e quinze gramas); 219 (duzentos e dezenove)
bolinhas pesando 140g(cento de quarenta gramas) de MACONHA; 679g (seiscentos e setenta e nove gramas) de COCAÍNA;
609g (seiscentos e nove gramas) de CRACK.Ponderadas, desse modo, as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 06
(SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, pena que torno concreta e definitiva face à ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes que possam aumenta-la ou diminui-la. No que diz respeito à pena de multa, considerando que ela
deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, além disso, levando-se em conta a situação econômica do
réu, fixo-a em 800 (OITOCENTOS) dias-multa, na base de 1/30º (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime,
devidamente atualizados, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal, já considerando as condições financeiras do acusado, que
deverá ser paga no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, nos termos do art. 50 do Código Penal.Atendendo ao
disposto no art. 69 do Código Penal, o total das penas fica estabelecido em 18 (DEZOITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, bem como 1.600(MIL E SEISCENTOS) DIAS-MULTA. O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, ex
vi do art. 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal e art. 42 da Lei Nº 11.343/2006. O tempo de prisão provisória é insuficiente para
ensejar alteração do regime de cumprimento da pena, razão pela qual deixo de fazer a detração, nos termos do art. 387, § 2º,
do CPP, que ficará a cargo do juízo da execução penal.Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois embora tenha
respondido o processo em liberdade, existem motivos suficientes para decretação de sua custodia preventiva, sobretudo
porquanto, trata-se de indivíduo contumaz na prática de crimes, sem ocupação lícita comprovada nos autos, e que certamente
em liberdade, continuará na prática delitiva, comprometendo a paz social, a ordem pública e aplicação da lei penal, até porque
tem um histórico de foragido de um estabelecimento penitenciário onde esteve recolhido, e que segundo ele próprio mudava
constantemente de endereço para não ser preso, por sinal, evadiu-se até para o Município de Beberibe/Ce.Expeça-se em
desfavor do réu JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA, o respectivo mandado de prisão.II - Quanto ao acusado FRANCISCO
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DOUGLAS LEITE FRANÇA 1) Crime de Tráfico de Drogas. a) quanto à culpabilidade, do conjunto dos fatores a seguir apreciados,
denota-se um grau alto de culpabilidade;b) quanto aos antecedentes criminais, é reincidente genérico e específico, e possui
uma extensa ficha criminal, vez que responde à quatro ações penais nesta Comarca, conforme certidão de pág.246;c) quanto à
sua conduta social, nada restou apurado;d) quanto à personalidade do agente, demonstrou tratar-se de pessoa com inclinação
ao crime, inclusive os contra a vida, tanto que juntamente com o outro delatado JOSÉ ELIVELTON SILVA DE SOUSA, responde
por crime de homicídio;e) quanto aos motivos do crime, são os próprios do delito, na espécie, lucro fácil por intermédio da
proliferação dos odiosos entorpecentes na sociedade;f) quanto às circunstâncias do crime, são as comuns à espécie, nada
havendo que se valorar;g) quanto às consequências do delito, são as próprias do delito, nefastas à sociedade, pois de grande
potencial, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo, também, o móvel de diversos outros crimes;h)
quanto à situação econômica do réu, nada restou apurado;i) quanto à natureza e quantidade dos produtos apreendidos, trata-se
de substâncias entorpecentes nas quantidades de CANNABIS SATIVA, popularmente conhecida por “MACONHA”, 5 (cinco)
tabletes, pesando 3kg (três quilos) e 115g (cento e quinze gramas); 219 (duzentos e dezenove) bolinhas pesando 140g(cento de
quarenta gramas) de MACONHA; 679g (seiscentos e setenta e nove gramas) de COCAÍNA; 609g (seiscentos e nove gramas) de
CRACK.Ponderadas, desse modo, as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base na mínima legal de 13 (TREZE) ANOS DE
RECLUSÃO, pena que torno concreta e definitivas face a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes que venha
aumenta-la ou diminui-la.No que diz respeito à pena de multa, considerando que ela deve guardar proporcionalidade com a
pena privativa de liberdade e, além disso, levando-se em conta a situação econômica do réu, fixo-lhe-a em 900 (NOVECENTOS)
dias-multa, na base de 1/30º (um trigésimo ) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente atualizados, na forma do
art. 49, § 2º, do Código Penal, já considerando as condições financeiras do acusado, que deverá ser paga no prazo de 10 (dez)
dias após o trânsito em julgado, nos termos do art. 50 do Código Penal.O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO,
ex vi do art. 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal e art. 42 da Lei Nº 11.343/2006. O tempo de prisão provisória é insuficiente
para ensejar alteração do regime de cumprimento da pena, razão pela qual deixo de fazer a detração, nos termos do art. 387, §
2º, do CPP, que ficará a cargo do juízo da execução penal.Nego ao réu FRANCISCO DOUGLAS LEITE FRANÇA o direito de
recorrer em liberdade, porquanto em seu desfavor persistem os motivos ensejadores da custódia preventiva, devendo o mesmo
permanecer no ergástulo, onde se encontra.2) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.a) quanto à culpabilidade, do
conjunto dos fatores a seguir apreciados, denota-se um grau alto de culpabilidade;b) quanto aos antecedentes criminais, é
reincidente g
ADV: WALDYR FRANCISCO DOS SANTOS SOBRINHO (OAB 29442/CE) - Processo 0175754-52.2016.8.06.0001 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: José Elivelton Silva de Sousa e
outro - Visto e etc. Tendo em vista apresentação do recurso de apelação do réu José Elivelton Silva de Sousa às fls. 301/313
e seu recebimento à fl. 353, intime-se o representante do Ministério Público para apresentar as contrarrazões do recurso, no
prazo legal.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0850/2019
ADV: LUIZA ROSA OLIVEIRA LIMA (OAB 21025/CE) - Processo 0182547-70.2017.8.06.0001 - Procedimento Especial da Lei
Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Airton Sousa da Silva - DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo
mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu AIRTON SOUSA
DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e absolver o réu da acusação quanto ao artigo 35 do
mesmo diploma legal, o que faço com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por considerar insuficientes as
provas para efeito de condenação. Em razão disso, passo a dosar, de forma individual e isolada, as respectivas penas a serem
aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da Constituição Federal e 68, caput, do Código Penal.
Atenta às diretrizes dos arts. 59, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006, passo à valoração das circunstâncias judiciais.
O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Não há registro de antecedentes. Não há dados
para aferir a conduta social. Personalidade do homem comum. O motivo do delito é identificável com o desejo de obtenção
de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. As circunstâncias lhes são desfavoráveis em decorrência da quantidade da
droga apreendida (210 gramas de maconha). As consequências são desconhecidas, já que não se sabe a quanto tempo o réu
está envolvido com tráfico de drogas. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do réu. Diante dessas
circunstâncias analisadas individualmente, quanto ao crime de tráfico de drogas, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600
dias-multa. Como atenuante, percebo presente a condição pessoal do réu de menor de vinte e um anos de idade ao tempo do
fato, conforme dispõe o artigo 65, I, do CP. Ausentes agravantes. Assim, em segunda fase, diminuo a pena para o mínimo de
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Não vislumbro causas de aumento. Não me parece
cabível, no presente caso concreto, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que
trata do tráfico privilegiado, pois, por tudo que foi dito na fundamentação da presente decisão, há fortes indícios de que o
réu venha se dedicando à atividade criminosa, inclusive com participação em organização criminosa, no caso a GDE. Sendo
assim, com base no dispositivo legal supra indicado, deixo de aplicar o benefício e, em terceira fase de cálculo, mantenho a
pena em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O réu esteve preso do dia 31 de outubro
de 2018 até o dia 31 de janeiro de 2019, perfazendo um total de um ano e três meses de reclusão. Promovendo a detração
penal, temos que resta a cumprir 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Destarte, considerando o quantum da pena a
cumprir e considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, bem como tendo em vista tratar-se da primeira
condenação aplicada ao denunciado e da inexistência efetiva de outras acusações, temos que o regime inicial da pena restritiva
de liberdade é o aberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Concedo ao réu o direito de
apelar em liberdade, uma vez que irá cumprir pena em regime aberto, sendo incoerente a manutenção de sua prisão. Expeçase Alvará de soltura. Atendendo ao disposto no art. 44, I, do CP, substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direito, na
modalidade de prestação de serviços à entidade pública a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal e limitação de fim de
semana (STF, HC 97.256-RS, rel. Min. Ayres Britto), penas estas que serão implementadas pelo Juízo da Execução de Penas
Alternativas. Não restou apurada a capacidade financeira do denunciado, mas aparenta ser pessoa de poucas posses, apesar
de se dedicar à atividade lucrativa do tráfico de drogas. Destarte, hei por bem de fixar o valor do dia-multa no mínimo legal de
1/30 do salário mínimo vigente no país. Determino a incineração da substância entorpecente apreendida (art. 32, § 1º, da lei nº
11.343/2006). Oficie-se para os devidos fins. Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, devendo ser
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convertido em favor da Funad (artigo 63, § 1º da Lei 11.343/2006). Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas
do processo por se tratar de pessoa pobre (art. 10, VIII, da Lei Estadual nº 12.381/94). Observo que, quando da audiência de
custódia algumas determinações foram realizadas, porém não chegaram a ser atendidas por aquela unidade judicial, tampouco
foram realizadas neste Juízo da 2ª Vara de Tráfico de Drogas, quais sejam, a realização de perícia médico-legal e ofício à
Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública, bem como para Secretaria Executiva das Promotorias Criminais de Fortaleza.
Para o momento, a realização de perícia médico-legal não mais se justifica, dado o decurso do tempo. No entanto, RENOVO
A DETERMINAÇÃO para que a Secretaria de Vara oficie à Controladoria dos Órgãos de Segurança Pública e para Secretaria
Executiva das Promotorias Criminais de Fortaleza noticiando a narrativa do réu no sentido que sofrera agressões físicas quando
de sua prisão em flagrante, tudo de conformidade com a decisão de fls. 32 dos autos. OFICIE-SE à 3ª Vara do Júri, enviando
àquele juízo cópia da denúncia do presente processo, a fim de informar a qualificação da pessoa de Natan, indicada nos autos
do processo nº 0154658-44.2017 (em trâmite perante aquele juízo) como um dos participantes da tentativa de homicídio, a fim
de que o repreesentante do MP, se entender correto e cabível, promova o aditamento daquela denúncia. Enviar também cópia
do documento de fls. 24. Transitada em julgado a sentença, extraia-se guia de recolhimento, lance-se o nome do réu no rol
dos culpados, oficie-se à Justiça Eleitoral. Outrossim, remeta-se boletim individual à SSP-CE (art. 809 do CPP). Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0852/2019
ADV: LUIZA ROSA OLIVEIRA LIMA (OAB 21025/CE) - Processo 0182547-70.2017.8.06.0001 - Procedimento Especial da Lei
Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Airton Sousa da Silva - Vistos etc. Recebo o recurso de apelação
à fl. 155, eis que preenchidos os requisitos legais, objetivos e subjetivos, em especial a tempestividade (art. 593 do CPP).
Intime-se a defesa técnica para apresentar as razões do recurso, no prazo legal. Intime-se o representante do Ministério Público
para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Empós, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, para apreciação do recurso interposto. Expedientes Necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0853/2019
ADV: RAVI RAMIER MORAIS ALMEIDA (OAB 36867/CE) - Processo 0068017-24.2015.8.06.0001 - Procedimento Especial
da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Diego Pereira Brito - Maria Joiciane Magalhães Duarte SENTENÇA Processo n.º:0068017-24.2015.8.06.0001 Classe:Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Assunto:Tráfico de
Drogas e Condutas Afins Autor:Ministério Público do Estado do Ceará Acusados:Diego Pereira Brito e Maria Joiciane Magalhães
Duarte O Ministério Público ESTADUAL, através de seu representante nesta Unidade Judiciária , com base no Inquérito Policial
Nº 134-00771/2015, oriundo da Delegacia do 4º Distrito Policial, ofertou denúncia, em 20 DE JANEIRO DE 2016, contra DIEGO
PEREIRA BRITO, brasileiro, solteiro, 2º grau completo, estudante, filho de Ivone Pereira Brito, nascido em Fortaleza/CE aos
14.08.1992, residente na Rua Fiscal Vieira, nº 114, Bairro Lagamar, Fortaleza/CE; e MARIA JOICIANE MAGALHAES DUARTE,
brasileira, solteira, 2º grau completo, atendente de telemarketing, filha de Jose Genésio Souza Duarte e Maria Jucilene
Magalhães, nascida em Fortaleza/CE aos 25.11.1991, residente na Rua Osmar Lima, nº 1083, Bairro Parque Jerusalém,
Fortaleza/CE, sob à acusação de CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO capitulados artigos 33
e 35 da LEI Nº 11. 343/06. Em síntese, aduz a vestibular, que “ ... no dia 01 de Novembro de 2015, quando policiais da equipe
Raio realizavam um patrulhamento de rotina na região do bairro Lagamar, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
avistaram o denunciado em atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença dos policiais tentou se desfazer de um objeto
arremessando-o em direção a uma residência onde estava a denunciada. Realizada as buscas na aludida residência, foi
encontrado a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em dinheiro trocado, um aparelho de som, um celular, um
simulacro de metralhadora, saco contendo 23(vinte e três) papelotes de cocaína, pesando cerca de 7,0g (sete gramas),
embaladas individualmente, prontos para serem comercializados, droga essa que foi arremessa pelo denunciado DIEGO, além
de outros 3 (três) papelotes de cocaína já embalados.........”. Os acusados foram regularmente notificados para apresentar
DEFESA PRÉVIA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, conforme certidão de (pág. 124), apresentando-a nas (pág. 121 e 128), com
ROL TESTEMUNHAL. LAUDOS PERICIAIS DEFINITIVOS dos exames realizados nas substâncias apreendidas em poder dos
acusados justados nas (pág. 126 e 127), ocasião em que se concluiu que os resultados obtidos evidenciam a presença de
COCAÍNA nas amostras analisadas. A DENÚNCIA de (pág. 111/114), acompanhada do ROL TESTEMUNHAL e do INQUÉRITO
POLICIAL, foi recebida em 8 DE JUNHO DE 2016, nos termos do decisório de (pág. 129). Na AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO, os réus foram interrogados e foram inquiridas três testemunhas arroladas na denúncia e três pela defesa, tudo
consoante mídia digital inserta aos presentes autos no termo de audiência de (pág. 150/151). A seguir, aduziram as partes suas
respectivas conclusões meritórias. A representante do Parquet reconhece que as provas carreadas aos autos foram suficientes
para confirmar os fatos narrados na exordial, requerendo que seja julgada procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
os réus nas penas do art. 33, caput, e do art. 35 da LEI Nº 11.343/06. (pág. 153/157) Os acusados DIEGO PEREIRA BRITO e
MARIA JOICIANE MAGALHÃES DUARTE, através de seu defensor, requerem a absolvição, alegando que não há nos autos
prova segura e inequívoca. Alternativamente, quererem a desclassificando o delito imputado para o previsto no art. 28 da LEI Nº
11.343/06 (pág. 158/159) É O RELATÓRIO. DECIDO. Analisando cuidadosamente os autos, percebo que existem provas da
responsabilidade dos acusados pelo fato delituoso narrado na denúncia, o qual, além de típico, é manifestamente antijurídico e
culpável. Os fólios apontam elementos suficientes para se concluir que a prática delitiva ocorreu consoante narrado na exordial
delatória, quando o acusado trazia consigo 7g de cocaína, divididos em 23 papelotes e a acusada mantinha em depósito 1,0 g
de cocaína, dividido em 3 papelotes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A materialidade
do enfocado delito encontra-se consubstanciada no AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (pág. 1/26), nas NOTAS DE CULPA
(pág. 70 /71), no auto de apresentação e apreensão (pág. 72), nos LAUDOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO de constatação de
substâncias entorpecentes (pág. 73/74 e 126/127). O acusado DIEGO PEREIRA BRITO, em sede de interrogatório judicial,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

451

NEGOU a autoria delitiva que lhe fora imputada na denúncia, afirmando que”...... estava indo a uma festa e levava drogas para
curtir com os amigos, quando viu a polícia e ficou assustado, motivo pelo qual jogou a droga para casa em que JOICIANE
estava. Disse que a droga não era para venda.......”. O acusado MARIA JOICIANE MAGALHÃES DUARTE, em sede de
interrogatório judicial, também NEGOU a autoria delitiva que lhe fora imputada na denúncia, aduzindo que “........ estava
iniciando um relacionamento com DIEGO há pouco tempo e sabia que ele era usuário de drogas, mas que não vendia. No dia do
fato, quando chegou na casa de DIEGO, ele estava na esquina alguns amigos e jogou a chave para a interroganda entrar na
casa. Disse que, assim que entrou na casa, ocorreu tudo muito rápido, pois houve uma correria na rua e logo os policiais
bateram no portão e pediram para entrar na casa. Afirmou que os policiais entraram na casa e acharam a droga que tinha sido
arremessada, a qual a interrogando não tinha visto, nem tinha escutado o barulho do arremesso. Contou que também não os
outros três papelotes de cocaína que foram encontrados dentro da casa, viu apenas uma arma de brinquedo e um aparelho de
som. Confirmou que também foi apreendida uma quantidade em dinheiro, mas não sabe precisar quanto. Em seguida, mudou
sua versão e disse que tinha visto que uma pessoa arremessou alguma coisa dentro da casa. Não obstante a negativa dos
acusados, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão deles mostraram-se coerentes e em harmonia com o
restante das provas coletadas e apontam os dois como sendo autores do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. A
testemunha EDNEY DIAS GOMES, em sede de depoimento judicial, confirmou que”....... ele e seus colegas de farda estavam
fazendo um patrulhamento de rotina quando observaram o acusado que, ao ver a composição, fez um retorno brusco e
arremessou um volume em uma casa dentro da qual estava a acusada. Contou que fizeram uma abordagem ao acusado e
perguntaram o que ele tinha arremessado, tendo ele dito que era droga, razão pela qual pediram para entrar na residência e a
acusada ficou dificultando a abertura do portão. Afirmou que deu para perceber que a acusada estava se deslocando, de um
lado para outro da residência. Confirmou que ao ser indagada a acusada disse que não conhecia DIEGO. Feita uma vistoria na
residência foram encontrados droga e dinheiro. Afirmou que viu quando DIEGO soltou a droga próximo ao portão, mas quando
entraram na casa a maior parte droga foi apreendida debaixo do colchão, restando notório que a acusada escondeu a
droga..........”. A testemunha TITO LÍVIO MONTEIRO DINIZ, em sede de depoimento judicial, afirmou que “....... ele e seus
colegas de farda estavam patrulhando no bairro Lagamar quando viram o acusado que, ao avistar a equipe, retornou e dispensou
alguma coisa dentro de uma residência. Feita a abordagem, nada foi encontrado com ele. Esclareceu que foram encontrados
papelotes de cocaína no interior da casa e uma quantia maior debaixo do colchão. Contou que também foi encontrado dinheiro,
uma parte debaixo do colchão e outra parte no bolso da acusada. Confirmou que a droga já estava embalada, pronta para o
comércio. Afirmou que, quando tentaram entrar na casa, a acusada não deixou, não colaborou..........”. A testemunha EMILIANO
SOUSA LEITE, em sede de depoimento judicial, afirmou que “........ ele e seus colegas de farda estavam fazendo um
patrulhamento e, quando o acusado viu a equipe, recuou e se desfez de algum objeto que tinha na mão, jogando em uma
residência, para, em seguida, tentar fugir da abordagem. Feita a abordagem ao acusado, nada foi encontrado com ele. Confirmou
que na casa em que a acusada estava foi encontrada droga no chão e debaixo do colchão. Disse que a acusada, no início,
relutou em abrir a porta para os policiais entrarem. Por seu turno, as testemunhas arroladas pela defesa pouco acrescentaram
para a elucidação do fato narrado na vestibular acusatória, limitando-se a prestar informações acerca das condutas pessoais e
sociais dos acusados. As versões apresentadas pelos acusados encontram-se isoladas dentro do caderno processual, não
passando de uma mera tentativa deles em se furtarem à persecução penal, uma vez que além de contraditórias, não possuem
qualquer elemento capaz de lhes conferir credibilidade. O acusado DIEGO afirmou ser usuário e não traficante, alegação
bastante comum entre os pequenos traficantes, que nunca são presos com um volume significativo de material narcótico,
justamente para tentar driblar a lei e conseguir uma pena mais branda, mas foi preso quando se encontrava na rua, em frente à
sua residência, portando papelotes de cocaína, nunca clara demonstração de que estava realizando a comercialização. A
acusada JOICIANE negou sua participação no tráfico, mas estava à espreita do que se passava na rua, nunca clara situação de
coautoria, pois, imediatamente, quando a droga foi jogada para dentro do imóvel, pegou o saco contendo os papelotes de
cocaína e o escondeu debaixo do colchão. Anote-se, também, que os policiais militares ouvidos em juízo prestaram compromisso
legal e que não há elementos nos presentes autos que ponha em dúvida as afirmações feitas por eles contra os réus. A par
disso, e em observância aos vetores elencados no art. 28, § 2º, da LEI Nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga; local e
condições da ação; circunstâncias sociais e pessoais; e conduta e antecedentes do agente), entendo que a droga apreendida
com os acusados, 7g de cocaína, divididos em 23 papelotes, e 1g de cocaína, dividido em 3 papelotes, seria destinado à venda
ilícita, pois se encontrava dividida e embalada, pronta para o repasse, e o acusado estava na rua, em frente à residência em que
morava, numa clara situação de venda de entorpecentes). DIANTE DO EXPOSTO, a ocorrência do tráfico de drogas, nos termos
que preconiza o art. 33, caput, da LEI Nº 11.343/06, se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando qualquer
dúvida quanto ao evento delituoso, nem quanto à sua autoria, até mesmo porque a prova testemunhal ter se mostrado assaz
elucidativa, possuindo força concreta para embasar um decreto condenatório. No que tange ao reconhecimento da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da LEI Nº 11.343/06, vislumbro que os acusados fazem jus ao benefício. Por outro
lado, quando ao crime de associação criminosa, forçoso torna-se reconhecer a inexistência de elementos probatórios que
demonstrem plenamente o vínculo estável e de caráter permanente entre os réus, com o intuito de comercializar drogas de
forma efetiva Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia condeno e como condenado tenho os denunciados
os denunciados DIEGO PEREIRA BRITO e MARIA JOICIANE MAGALHÃES DUARTE, qualificados no preâmbulo deste
decisório, nas penas do art. 33, caput, da LEI Nº 11.343/06, ABSOLVENDO-OS do delito do art. 35 da LEI Nº 11.343/06, nos
termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Atendendo às prescrições dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como do art. 42 da
LEI Nº 11.343/06, passo à dosagem da pena: Para o acusado DIEGO PEREIRA BRITO. A) quanto à culpabilidade, do conjunto
dos fatores a seguir apreciados, denota-se um grau baixo de culpabilidade; b) quanto aos antecedentes criminais, o réu não
registra antecedentes; c) quanto à sua conduta social, nada restou apurado; d) quanto à personalidade do agente, nada restou
apurado; e) quanto aos motivos do crime, são os próprios do delito, na espécie, lucro fácil por intermédio da proliferação dos
odiosos entorpecentes na sociedade, razão pela qual nada há que se valorar; f) quanto às circunstâncias do crime, são as
comuns à espécie, nada havendo que se valorar; g) quanto às consequências do delito, são as próprias do delito, nefastas à
sociedade, pois de grande potencial, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo, também, o móvel de
diversos outros crimes, nada tendo que se valorar; h) quanto à situação econômica do réu, pelo que restou apurado, é de classe
menos abastada (pobre); i) quanto à natureza e quantidade dos produtos apreendidos, trata-se de substâncias entorpecentes,
pesando 8,0g de COCAÍNA, divididos em 26 papelotes, NÃO denotando a justificar uma valoração negativa. À VISTA DE TAIS
CIRCUNSTÂNCIAS, fixo-lhe a pena-base em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Não concorrem circunstâncias atenuantes e
agravantes. No que tange as causas de diminuição de pena, vê-se que o réu preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º,
da LEI Nº 11.343/2006, motivo pelo qual reduzo em 1/6º (UM SEXTO) a sanção penal. Não existem causas de aumento de pena
aplicáveis ao caso, motivo pelo qual concretizo a pena em 4 (QUATRO) ANOS e 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. No que diz
respeito à pena de multa, considerando que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, além
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disso, levando-se em conta a situação econômica do réu, fixo-a em 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, na base de
1/30º (UM TRIGÉSIMO) do salário mínimo vigente à época do fato. Em atenção aos ditames do art. 33, § 2º, do Código Penal, e
levando-se em conta o tempo de prisão provisória do acusado, fixo o REGIME INICIAL ABERTO para o cumprimento da pena
privativa de liberdade. Para a acusada MARIA JOICIANE MAGALHÃES DUARTE. A) quanto à culpabilidade, do conjunto dos
fatores a seguir apreciados, denota-se um grau baixo de culpabilidade; b) quanto aos antecedentes criminais, a ré não registra
antecedentes; c) quanto à sua conduta social, nada restou apurado; d) quanto à personalidade do agente, nada restou apurado;
e) quanto aos motivos do crime, são os próprios do delito, na espécie, lucro fácil por intermédio da proliferação dos odiosos
entorpecentes na sociedade, razão pela qual nada há que se valorar; f) quanto às circunstâncias do crime, são as comuns à
espécie, nada havendo que se valorar; g) quanto às consequências do delito, são as próprias do delito, nefastas à sociedade,
pois de grande potencial, sendo responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo, também, o móvel de diversos
outros crimes, nada tendo que se valorar; h) quanto à situação econômica da ré, pelo que restou apurado, é de classe menos
abastada (pobre); i) quanto à natureza e quantidade dos produtos apreendidos, trata-se de substância entorpecente, pesando
8,0 g de COCAÍNA, fracionados em 26 papelotes, não denotando a justificar uma valoração negativa. À VISTA DE TAIS
CIRCUNSTÂNCIAS, fixo-lhe a pena-base em 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. Não concorrem circunstâncias atenuantes
agravantes. No que tange as causas de diminuição de pena, vê-se que a ré preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da
LEI Nº 11.343/2006, motivo pelo qual reduzo em 1/6º (UM SEXTO) a sanção penal. Não existem causas de aumento de pena
aplicáveis ao caso, motivo pelo qual concretizo a pena em 4 (QUATRO) ANOS e 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. No que diz
respeito à pena de multa, considerando que ela deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e, além
disso, levando-se em conta a situação econômica da ré, fixo-a em 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, na base de
1/30º (UM TRIGÉSIMO) do salário mínimo vigente à época do fato. Em atenção aos ditames do art. 33, § 2º, do Código Penal,
fixo o REGIME INICIAL SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. O tempo de prisão provisória da
acusada não altera o regime fixado. Atento à regra contida no art. 44 do Código Penal, vislumbro que os requisitos necessários
para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se fazem presentes. As penas de multa deverão
ser pagas no PRAZO DE 10( DEZ DIAS) após o trânsito em julgado desta sentença. Concedo aos sentenciados o direito de
recorrer em liberdade, à vista do regime ao qual será submetido o primeiro acusado e em razão de estarem ausentes os
requisitos e pressupostos para a decretação da preventiva para a segunda acusada. Ademais, determino a incineração da
substância entorpecente apreendida e a perda dos bens e do valor apreendidos, conforme auto de apresentação e apreensão
(pág. 72), em favor da União (LEI Nº 11.343/2006, art. 63, § 1º), os quais serão revertidos em favor do Fundo Nacional Antidrogas
(FUNAD), devendo a Secretaria deste módulo judicial providenciar os expedientes necessários. Oficie-se à Secretaria Nacional
Antidrogas (SENAD) remetendo a relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União (LEI Nº
11.343/2006, art. 63, § 4º). Com o trânsito em julgado desta sentença, certifique-se, inscrevam-se os nomes dos apenados no
Rol dos Culpados (MAGNA CARTA, art. 5º, inciso LVII), façam-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao
Tribunal Regional Eleitoral deste Estado para o cumprimento do disposto pelos art. 71, § 2º, do Código Eleitoral, C/C o art. 15,
III, da Constituição Federal, expedindo-se, ainda, as respectivas GuiaS DE RECOLHIMENTO a uma das Varas de Execução
Penal . Custas as de lei. P.R.I. Fortaleza/CE, 10 de junho de 2018. Francisco Duarte Pinheiro Juiz

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0854/2019
ADV: FERNANDO ANTONIO VIDAL MARQUES (OAB 10578/CE) - Processo 0133234-19.2012.8.06.0001 - Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Francisco das Chagas de Souza Veras - Abra-se
vista ao Ministério Público, oficiante desta Unidade Jurisdicional, para fins de apresentação de MEMORIAIS, tendo em vista que
as mídias estão disponibilizadas no anexo da “audiência” (fl. 72). Expedientes necessários.
ADV: FERNANDO ANTONIO VIDAL MARQUES (OAB 10578/CE) - Processo 0133234-19.2012.8.06.0001 - Procedimento
Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Francisco das Chagas de Souza Veras - Intimese, via DJ, o Dr. Francisco José Teixeira da Costa - OAB/CE 24.045, o Dr. Max Delano Damasceno de Souza OAB/CE nº 21.772
e a Dra. Anna Luiza Nunes da Costa OAB/CE nº 27.162, para apresentação de MEMORIAIS, no prazo legal. Expedientes
necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO PACHECO CARVALHO FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PALOMA NICODEMOS DE LUCENA PINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0855/2019
ADV: JOSELICE DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 16256/CE) - Processo 0179009-57.2012.8.06.0001 - Procedimento Especial
da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Walison Breno Sousa Alves e outro - III. DISPOSITIVO
Face ao exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e ABSOLVO REMESTER HENRIQUE FERRAZ e WALISON
BRENO SOUSA ALVES, já qualificados nos autos, das sanções previstas no artigo 33 e 35 da lei n. 11.343/06, bem como no
artigo 12, da lei n. 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, reconhecendo não existir prova suficiente de terem os
réus concorrido para a infração penal. Quanto ao acusado WALISON BRENO SOUSA ALVES, resta configurado o delito de uso
de drogas, que está fulminado pela prescrição no art. 30 da Lei 11.343/2006. Desta forma, declaro extinta a punibilidade em
relação a este delito pela ocorrência da prescrição. Outrossim, determino a incineração da substância entorpecente apreendida
(art. 32, § 1º, da lei nº 11.343/2006), preservando-se uma unidade para eventual contraprova. Além disso, determino o perdimento
dos demais materiais apreendidos, tendo em vista não ter restado demonstrada a origem lícita. Remessa ao exército da arma
apreendida. Sem custas. Expedientes necessários. Fortaleza/CE, 03 de setembro de 2019. Ricardo Emídio de Aquino Nogueira
Juiz de Direito

EXPEDIENTES DA 3ª VARA DELITOS/TRAFICO SUBST. ENTORPECENTES
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS
JUIZ(A) DE DIREITO FLAVIO VINICIUS BASTOS SOUSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BRUNA RAFAELA GOMES VIEIRA FRAGA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0339/2019
ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PEREIRA (OAB 13076/CE), ADV: GILSON SERGIO PEREIRA ALVES (OAB
35400/CE) - Processo 0167165-71.2016.8.06.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - AUTUADO: Jose Lucas Leandro da Silva - RÉU: Mikael Ferreira
Sales - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, designo para
o dia 17/10/2019, às 14:00h, a Audiência de Instrução e Julgamento.

VARAS DAS PENAS ALTERNATIVAS
EXPEDIENTES DA VARA DAS PENAS ALTERNATIVAS
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARCONDES MARTINS PESSOA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0078/2019
ADV: ELAINE CRISTINA CESAR SARAIVA (OAB 25754/CE), ADV: MARIA ROSALIA ALVES NOGUEIRA (OAB 26036/CE) Processo 0044409-89.2018.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena Restritiva de Direitos - CONDENADO: Alexandre Lourenco de
Lima - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019,
emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
DESIGNADA PARA O DIA 09/10/2019, ÀS 14 H. INTIMEM-SE.
ADV: ELAINE CRISTINA CESAR SARAIVA (OAB 25754/CE), ADV: MARIA ROSALIA ALVES NOGUEIRA (OAB 26036/CE) Processo 0044409-89.2018.8.06.0001 - Execução da Pena - Pena Restritiva de Direitos - CONDENADO: Alexandre Lourenco de
Lima - Admonitória Data: 09/10/2019 Hora 14:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

VARAS DA JURISDIÇÃO ESPECIAL OU MISTA

VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO RITA EMILIA DE CARVALHO RODRIGUES BEZERRA MENEZES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LARA BANDEIRA E SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0121/2019
ADV: FRANCINEUDO FAUSTINO COSTA (OAB 30253/CE) - Processo 0126157-46.2018.8.06.0001 - Processo de Apuração
de Ato Infracional - Do Sistema Nacional de Armas - ADOLESCENTE: W.F.P. - Uma vez que carreado o relatório psicossocial,
abra-se vistas às partes, fixando desde já o prazo de 10 dias. Intimem-se. Cumpra-se
ADV: FRANCINEUDO FAUSTINO COSTA (OAB 30253/CE) - Processo 0126157-46.2018.8.06.0001 - Processo de Apuração
de Ato Infracional - Do Sistema Nacional de Armas - ADOLESCENTE: W.F.P. - In casu, temos uma ação socioeducativa aplicada
ofertada pelo Ministério Público, em face de conduta sem violência ou grave ameaça, fato este que demonstra, em tese, que o
socioeducando não apresenta grave risco à sociedade. Portanto, entendo que eventual medida executada neste autos perdeu
seu objeto, em especial, pela falta de seu caráter ressocializador, haja vista a impossibilidade legal de se impor condições
objetivas e subjetivas para a consecução da medida, tais como: obrigar o jovem a efetuar matrícula escolar, retirada de
documentos civis, qualificação profissional, não uso de drogas proibidas, manter relação cordial com seus responsáveis legais,
requisitos que não se pode impor a quem implementou a maioridade penal, sob pena de ingerência indevida do Estado na vida
privada do indivíduo plenamente capaz. Sem a convergência desses requisitos, a medida assumiria tão somente o caráter
punitivo, destoando assim, do que preconiza a política de proteção integral instituída pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Face ao exposto, indefiro a postulação ministerial, ao tempo, declaro EXTINTA a ação socioeducativa constante deste autos e,
tão logo ocorra o trânsito em julgado, determino o arquivamento e a baixa na distribuição. P. R. I.

EXPEDIENTES DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ALDA MARIA HOLANDA LEITE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ISAAC BARBOSA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0702/2019
ADV: JOHN CARLOS SOUZA GALDINO (OAB 35191/CE) - Processo 0170277-43.2019.8.06.0001 - Adoção c/c Destituição
do Poder Familiar - Adoção de Criança - ADOTANTE: V.F.N. - M.L.S.F. - Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do Código
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de Processo Civil c/c art. 33, § 1.º, do ECA, DEFIRO A GUARDA PROVISÓRIA

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ALDA MARIA HOLANDA LEITE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ISAAC BARBOSA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0703/2019
ADV: THIAGO CESAR RIBEIRO MAIA (OAB 33547/CE), ADV: ISABEL CRISTINA RIBEIRO MAIA (OAB 39976/CE) - Processo
0147981-27.2019.8.06.0001 - Adoção - Adoção Nacional - REQUERENTE: N.S.M. - Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para deferir a adoção das crianças

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ALDA MARIA HOLANDA LEITE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ISAAC BARBOSA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0704/2019
ADV: ALICE MARIA DE SOUZA (OAB 31116/CE) - Processo 0001013-42.2019.8.06.0061 - Medidas de Proteção à Criança
e Adolescente - Busca e Apreensão de Menores - REQUERENTE: A.S.M.S. - Isto posto, e por tudo mais que consta nos autos,
observado o art. 54, I, c, do atual Código de Organização Judiciária, a luz da a súmula 37, do Egrégio Tribunal de Justiça deste
estado, declino da competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, determinando a sua remessa a uma das
Varas de Família desta Comarca, o que faço com arrimo nos dispositivos acima invocados. Expedientes e intimações.
ADV: ALICE MARIA DE SOUZA (OAB 31116/CE) - Processo 0001013-42.2019.8.06.0061 - Medidas de Proteção à Criança
e Adolescente - Busca e Apreensão de Menores - REQUERENTE: A.S.M.S. - Cumprir decisão de fls.36-39. Expedientes e
intimações.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ALDA MARIA HOLANDA LEITE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ISAAC BARBOSA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0705/2019
ADV: ALINE EUNICE FARIAS DE LIMA (OAB 38768/CE) - Processo 0164101-48.2019.8.06.0001 - Guarda - DIREITO CIVIL
- REQUERENTE: A.N.S.P. - C.A.P. - Compulsando a inicial e os documentos que a instruem, percebo a ausência de alguns
documentos necessários para fundamentar o presente pleito, quais sejam: 1) declaração de idoneidade moral exarada por duas
pessoas, falando acerca da vida social dos requerentes; 2) comprovante de renda; 3) atestados de sanidade física e mental;
4) certidão de antecedentes criminais; 5) certidão negativa de distribuição cível. (v. rol do art. 197-A do Estatuto da Criança e
do Adolescente Lei n.º 8.069/1990) Assim, determino a intimação dos requerentes, para complementarem a exordial, no prazo
legal de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da mesma, tudo em perfeita harmonia com o art. 321 do CPC. Expedientes e
intimações.

VARAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0315/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE), ADV: PAULO HENRIQUE LIMA SOARES (OAB 22365/CE), ADV:
PABLINIO FRANCESCO ALMEIDA SIQUEIRA (OAB 25640/CE) - Processo 0414011-65.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para
que produza os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente,
DECLARO EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485,
inciso VIII, e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016).
Sem ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo
recursal e abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415496-03.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416771-84.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
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ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0417258-54.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0316/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0414908-93.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416873-09.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418858-13.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0420041-19.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0317/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0414449-91.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0414594-50.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0414612-71.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0419044-36.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
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os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0318/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0414485-36.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416327-51.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416567-40.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0417552-09.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0319/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415040-53.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415052-67.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415094-19.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0417851-83.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
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abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0419002-84.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0320/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415202-48.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416065-04.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416171-63.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416555-26.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0420005-74.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0321/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418288-27.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0419254-87.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0419434-06.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
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EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0420586-89.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - EXECUTADO: Olivia Alves Calixto - Isto posto,
HOMOLOGO por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública
Municipal, e, consequentemente, DECLARO EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC
nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII, e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I,
Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.
Ante à renúncia ao prazo recursal e abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa
e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0322/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416405-45.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418480-57.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418642-52.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418672-87.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0323/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415592-18.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416069-41.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: ELIZIO MORAIS BARATTA (OAB 20969/CE), ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 041672328.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro EXECUTADO: Terezinha Dantas Nunes - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza os jurídicos e legais efeitos,
a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO EXTINTA a execução fiscal sem
resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII, e 925, do Código de Processo
Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem ônus para as partes (art. 26, Lei
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6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e abertura de vista para ciência da
sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418043-16.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO HENRIQUE DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO MARCOS DA SILVA ARAUJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0324/2019
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415190-34.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0415670-12.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418648-59.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0418738-67.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza e outro - Isto posto, HOMOLOGO por sentença, para que produza
os jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA externada pela Fazenda Pública Municipal, e, consequentemente, DECLARO
EXTINTA a execução fiscal sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 3º da LC nº 239/2017, c/c os arts. 485, inciso VIII,
e 925, do Código de Processo Civil. Feito isento de custas processuais (art. 5º, inc. I, Lei Estadual nº 16.132/2016). Sem
ônus para as partes (art. 26, Lei 6.830/1980). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Ante à renúncia ao prazo recursal e
abertura de vista para ciência da sentença, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

EXPEDIENTES DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO NATÁLIA ALMINO GONDIM
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO MACIEL TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0303/2019
ADV: JOSE HELENO LOPES VIANA (OAB 1485/CE), ADV: PAULO HENRIQUE CARNEIRO FONTENELE (OAB 23142/
CE), ADV: MARIA ARINILDES CHAVES (OAB 5812/CE), ADV: EVERTON ARAUJO DE ABREU (OAB 22746/CE) - Processo
0148143-03.2011.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: semace - Ex positis, no fito de cessar as medidas
constritivas adotadas via sistema Bacen-Jud, hei por bem DETERMINAR O IMEDIATO DESBLOQUEIO DOS VALORES ENTÃO
CONSTRITOS, por se tratar de verba absolutamente impenhorável, ex vi do inciso Vdo art. 833 combinado com o parágrafo 4º
do art. 854, todos do Código de Processo Civil de 2015. Quanto à nulidade da citação, INDEFIRO as pretensões excipientes,
à vista da regularidade da citação editalícia outrora perpetrada, nos termos da Súmula 414 do STJ. Ademais, tendo em vista o
comparecimento espontâneo consubstanciado pelo peticionamento retro, SUPRE-SE QUALQUER NULIDADE DA CITAÇÃO que
porventura viesse a se configurar. Por tais razões, DECLARO perfeitamente angularizada a relação processual, à luz do art.
239, § 1°, do CPC/2015 c/c súmula 414 do STJ. Ademais, em vista da angularização do feito perfectibilizada, DESCONSIDERESE a nomeação do N. Curador de Ausentes, a qual se mostra prescindível por fato superveniente, nos termos do art. 72, II, do
CPC/2015. Doutro lado, em busca do regular prosseguimento do feito, INTIME-SE a Credora para o devido impulso, no prazo de
10 (dez) dias, sob as penalidades legais cabíveis.
ADV: MARIA DO SOCORRO PORTELA GONÇALVES (OAB 5436/CE) - Processo 0503437-50.2000.8.06.0001 (apensado ao
processo 0344662-34.2000.8.06.0001) - Embargos a execução - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Merotusa
Meruoca Empreendimentos Turisticos - Em face da rejeição à garantia ofertada nos autos da execução fiscal em apenso,
INTIME-SE A AUTORA para conhecer das alegações que repousam em fl. 66, procedendo-se à perfectibilização do feito, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 16 da Lei 6.830/1980. Cumprida a determinação retro,
VOLVAM-ME CONCLUSOS para adoção de medidas reputadas indispensáveis à regular tramitação processual.

EXPEDIENTES DA 4ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
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JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0269/2019
ADV: RICARDO BACELAR PAIVA (OAB 14408/CE), ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE), ADV: CESAR
AUGUSTO BORGES (OAB 13677/CE) - Processo 0019649-96.2006.8.06.0001 (apensado ao processo 001542314.2007.8.06.0001) - Cautelar Inominada - Suspensão da Exigibilidade - REQUERENTE: Hospitalia do Brasil - Processamentos
de Dados e Informatizacao de Serviços Ltda - Epp - REQUERIDO: Municipio de Fortaleza - TERCEIRO INTER: Migração
A Regularizar - Isto posto e considerando tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora,
nos termos da art. 305 e 308 do CPC, para o fim de CONCEDER a TUTELA CAUTELAR requestada, confirmando assim os
termos da liminar já deferida, para o fim de SUSPENDER a EXIGIBILIDADE do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do
CTN, e condenar o município de fortaleza à obrigação de fornecer, sempre que solicitado, a emissão de Certidão Positiva de
Débitos com efeito de Negativa, além de abster-se de adotar quaisquer medidas constritivas, tais como inscrição em cadastros
de inadimplentes, protestos da dívida e proibição de contratação com o Poder Público. Fica o ente réu condenado ainda ao
pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.
ADV: EDIL DE CASTRO CAVALCANTE (OAB 12150/CE), ADV: ARIANO MELO PONTES (OAB 15593/CE) - Processo
0055218-95.2005.8.06.0001 - Cautelar Inominada - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Jose Lopes Cavalcante TERCEIRO INTER: Migração A Regularizar - ISTO POSTO, por não verificar os requisitos mprescindíveis à concessão da tutela
cautelar, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com base no art. 305 do CPC, e extingo o presente processo com resolução do
mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
ADV: JURACI MOURAO LOPES FILHO (OAB 14088/CE), ADV: CARLOS CESAR SOUSA CINTRA (OAB 12346/CE),
ADV: MATTEUS VIANA NETO (OAB 9651/CE) - Processo 0109016-63.2008.8.06.0001 (apensado ao processo 010484796.2009.8.06.0001) - Procedimento Comum - Anulação de Débito Fiscal - REQUERENTE: Comercial de Miudezas Freitas Ltda REQUERIDO: Estado do Ceará - Ao Executado/Embargado, para, querendo, nos termos do artigo 1.023, § 2º, CPC, manifestarse sobre o embargos declaratórios, no prazo de cinco dias, tendo em vista efeitos infringentes requeridos. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0400978-03.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Espolio de Joao Bezerra Filho - Assim sendo,
considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e
os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais
correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova baixa na distribuição e o
consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0401752-33.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Espolio de Maria do Carmo Alves Carneiro Assim sendo, considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, e os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os
efeitos jurídicos e legais correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova
baixa na distribuição e o consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem
honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0402277-15.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Associacao dos Moradores do Conjunto Pal
- Assim sendo, considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, e os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os
efeitos jurídicos e legais correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova
baixa na distribuição e o consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem
honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0402667-82.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Dulce Helena Monteiro Temporal - Assim sendo,
considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e
os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais
correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova baixa na distribuição e o
consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0403178-80.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Otavio Ferreira Cavalcante - Assim sendo,
considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e
os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais
correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova baixa na distribuição e o
consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0404865-92.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Jose Marcelo Araujo Medeiros - Assim sendo,
considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e
os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais
correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova baixa na distribuição e o
consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0405312-80.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Sergio Moreira Philomeno Gomes - Assim sendo,
considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e
os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais
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correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova baixa na distribuição e o
consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0405605-50.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Violeta Nascimento da Silva - Assim sendo,
considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, e
os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais
correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova baixa na distribuição e o
consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem honorários. Publique-se.
Registre-se. Intime-se.
ADV: DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE (OAB 9316/CE), ADV: AUGUSTO RANIERI BRITO (OAB 9532/CE) - Processo
0739964-17.2000.8.06.0001 - Procedimento Comum - Dívida Ativa - AUTOR: Sasse Alimentos Ltda - RÉU: Estado do Ceara
- Secretaria da Fazenda - Sefaz - Isto posto e considerando tudo mais que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE
IMPROCEDENTE o pedido da autora, nos termos dos arts. 487, inciso I e 355, inciso I, do CPC, Condeno ainda a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. Eventual trânsito em Julgado desta sentença fará res judicata material, inclusive impedindo
rediscussão do mesmo objeto em sede de eventuais e futuros embargos à execução fiscal.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0270/2019
ADV: LICIO JUSTINO VINHAS DA SILVA (OAB 16959/CE), ADV: ADEMAR MENDES BEZERRA JUNIOR (OAB 15786/CE),
ADV: CARLOS CESAR SOUSA CINTRA (OAB 12346/CE), ADV: JOSE ROCHA LEITE (OAB 5336/CE), ADV: DIANA BASTOS
VASCONCELOS BOMFIM (OAB 18384/CE), ADV: ANDRE LUIS NEGREIROS DE ALMEIDA (OAB 11911/CE) - Processo
0007448-09.2005.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXEQUIDO: Neblina
Indústria de Mineração Ltda - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), não existindo mais obrigação
tributária e consequentemente o crédito a ser cobrado JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento
de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas
processuais também pelo(a) executado(a), se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: LILIAN BEZERRA PAZ DE MORAIS (OAB 9097/CE) - Processo 0030762-76.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUIDO: Carlos Roberto Ferreira Tavares - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza -ce - Ex positis,
em face das pretensões autorais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito com base nos artigos 485, inciso
VIII, e 775, caput, ambos do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 3º da Lei Municipal 239/2017. Sem custas,
nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980. Em vista da renúncia ao prazo recursal, declaro desnecessária a intimação da Credora
para conhecimento deste decisum. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de
praxe, arquivem-se.
ADV: REGINA STELLA CARNEIRO GONDIM (OAB 3906/CE) - Processo 0037477-08.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal ISS/ Imposto sobre Serviços - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Francisco Douglas
Maia - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução
Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de
02/01/2012. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: CLAIRTON JESUINO DA COSTA (OAB 3331/CE) - Processo 0038510-33.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Município de Fortaleza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro
na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de 02/01/2012. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições
porventura existentes e arquive-se.
ADV: CLAIRTON JESUINO DA COSTA (OAB 3331/CE) - Processo 0039432-74.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza -ce - EXEQUIDO: Christina Bandeira Fernandes Tavora Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução
Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de
02/01/2012. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: CLAIRTON JESUINO DA COSTA (OAB 3331/CE) - Processo 0039942-87.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal - ISS/
Imposto sobre Serviços - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza Ce - EXEQUIDO: Fatima Leda Barros
Almada - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de
Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no
DOM de 02/01/2012. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0073343-72.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXECUTADO: Inara Cattaruzzi de Andrade Zane - Assim,
considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento
de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas
processuais também pelo(a) executado(a), se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: THIAGO DE CASTRO PINTO LOPES (OAB 16272/CE), ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) Processo 0114976-97.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUIDO: Construtora Marquise S/A - Portanto,
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satisfeita a obrigação pelo pagamento do crédito tributário, segundo informou a parte executada, JULGO EXTINTO o feito
com base no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, combinado com os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do
Código de Processo Civil de 2015. Declaro desconstituídas eventuais constrições sobre bens do(a) executado(a), caso tenham
sido determinadas nestes autos, devendo a Secretaria deste juízo adotar as providências necessárias ao cumprimento desta
decisão. Com relação ao pedido de exclusão do nome da parte executada, dos registros do SERASA, excede os limites da
competência deste juízo, pois tal restrição não foi determinada nestes autos. Custas pela metade pelo(a) executado(a), a teor
do artigo 90, § 2º, do CPC/2015, que deverá ser intimado(a) para recolhê-las no prazo de quinze (15) dias. Os honorários
foram pagos à exequente no momento da adesão ao PRFor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, decorrido o prazo concedido para o pagamento das custas processuais, caso estas não sejam
pagas, cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 16.132/2016, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o processo
Cumpridas as formalidades supradeterminadas, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: ANDREA JOFFILY PARAHYBA (OAB 17204/CE) - Processo 0153032-24.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Impostos
- EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXECUTADO: Ctil Logistica Ltda - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a)
executado(a), não existindo mais obrigação tributária e consequentemente o crédito a ser cobrado JULGO EXTINTO o feito com
base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, se ainda não
efetivado junto ao credor. Custas processuais também pelo(a) executado(a), se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e
arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0401345-95.2017.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
não-tributária - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: J Neto e Cia Ltda - Ex positis, em face
das pretensões autorais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e
775, caput, ambos do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 3º da Lei Municipal 239/2017. Sem custas, nos
termos do art. 39 da Lei 6.830/1980. Em vista da renúncia ao prazo recursal, declaro desnecessária a intimação da Credora
para conhecimento deste decisum. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de
praxe, arquivem-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0406909-89.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município - Ex positis, em face das pretensões autorais, HOMOLOGO O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA do presente feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e 775, caput, ambos do Código de Processo Civil/2015,
combinado com o artigo 3º da Lei Municipal 239/2017. Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980. Em vista da
renúncia ao prazo recursal, declaro desnecessária a intimação da Credora para conhecimento deste decisum. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0407766-38.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município - EXECUTADO: Espolio de Francisco Pereira de Sousa - Ex positis, em face
das pretensões autorais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e
775, caput, ambos do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 3º da Lei Municipal 239/2017. Sem custas, nos
termos do art. 39 da Lei 6.830/1980. Em vista da renúncia ao prazo recursal, declaro desnecessária a intimação da Credora
para conhecimento deste decisum. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de
praxe, arquivem-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0415276-05.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - Ex positis, em face das pretensões autorais, HOMOLOGO O
PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e 775, caput, ambos do Código de Processo
Civil/2015, combinado com o artigo 3º da Lei Municipal 239/2017. SEM CUSTAS, nos termos do art. 39 da Lei 6.830/1980. Em
vista da renúncia ao prazo recursal, DECLARO desnecessária a intimação da Credora para conhecimento deste decisum. Após
o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416796-97.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Jose Carlito Alves Junior Me - Ex positis, em face das pretensões
autorais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e 775, caput,
ambos do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 3º da Lei Municipal 239/2017. SEM CUSTAS, nos termos
do art. 39 da Lei 6.830/1980. Em vista da renúncia ao prazo recursal, DECLARO desnecessária a intimação da Credora para
conhecimento deste decisum. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE. PUBLIQUE-SE.
REGISTRE-SE. INTIME-SE.
ADV: PROCURADOR JOSE JORGE STENIO M. DE OLIVEIRA (OAB 3/CE) - Processo 0521782-64.2000.8.06.0001
(apensado ao processo 0521543-60.2000.8.06.0001) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do
Municipio de Fortaleza - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), não existindo mais obrigação tributária
e consequentemente o crédito a ser cobrado JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento de honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas processuais
também pelo(a) executado(a), se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0271/2019
ADV: RENATO PEREIRA MAGALHAES (OAB 4510/CE) - Processo 0001751-65.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na
Lei Municipal nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições
porventura existentes e arquive-se.
ADV: RENATO PEREIRA MAGALHAES (OAB 4510/CE) - Processo 0033686-60.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
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Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo
Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal
nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura
existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0052943-37.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Foratelza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na
Lei Municipal nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições
porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0077044-41.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio - EXECUTADO: Isaac Benicio Sampaio - Logo, forçoso reconhecer no caso
em exame que não há como se direcionar a execução a sucessores do devedor original e contra quem foi proposto o executivo
fiscal. Ressalte-se, mais, que é vedada a substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação
tributária (Súmula 392 STJ). Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inciso VI, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as
cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA LINDAURIA DE L NASCIMENTO (OAB 4683/CE) - Processo 0079029-45.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal
- Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza e outro - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso
III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida,
com fulcro na Lei Municipal nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº
6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0089520-48.2008.8.06.0001 (apensado ao processo
0089456-38.2008.8.06.0001) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza EXEQUIDO: Rafael Arcanjo Soares Araujo - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 10.607/17, de
09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0127167-77.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a),
JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso
I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas processuais também pelo(a) executado(a), se ainda não
recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0140036-72.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na
Lei Municipal nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições
porventura existentes e arquive-se.
ADV: LICIO JUSTINO VINHAS DA SILVA (OAB 16959/CE), ADV: LIADERSON PONTES NETO (OAB 37248/CE), ADV:
MARISA SANFORD SILVEIRA (OAB 15528/CE), ADV: EDUARDO ROMANELLI GUAGLINI (OAB 13258/CE) - Processo 040030107.2018.8.06.0001 - Execução Fiscal - Impostos - EXECUTADO: Petroleo Brasileiro S A Petrobras - Por força da extinção da
execução fiscal, fica liberado Carta de Fiança nº 2.080.104-2, devendo a secretaria deste juízo providenciar os expedientes
necessários ao cumprimento desta decisão. Custas pela metade pela parte executada, consoante dispõe o artigo 90, parágrafo
segundo, do CPC, a qual, caso não as tenha pago no decorrer do processo, deverá ser intimada para recolhê-las no prazo de
quinze (15) dias. Os honorários foram incluídos no pagamento do débito (art. 7º da Lei Estadual nº 16.902/2019). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquive-se
o processo.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0406977-34.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município - PGM - EXECUTADO: Servus-projetos e Servicos Eletricos Ltda Me
- Assim sendo, considerando, o requerimento da parte exequente, bem como o disposto no art. 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, e os demais dispositivos atinentes à espécie, DECRETO, por sentença e para que se produzam todos os
efeitos jurídicos e legais correspondentes, a EXTINÇÃO do feito em tela e, por via de consequência, determino que se promova
baixa na distribuição e o consequente arquivamento do processo com os próprios elementos que o integram. Sem custas. sem
honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0408227-10.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso
reconhecer no caso em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o
mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo
( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o
processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes
e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0408318-03.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - Logo, forçoso reconhecer no caso em exame que os créditos
foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa
e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto
de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do
Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso
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IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de
praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0408353-60.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - Logo, forçoso reconhecer no caso em exame que os créditos
foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa
e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto
de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do
Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso
IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de
praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0408419-40.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - Logo, forçoso reconhecer no caso em exame que os créditos
foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa
e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto
de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do
Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso
IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de
praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0409631-96.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso reconhecer no caso
em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto
à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando
a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0421844-71.2015.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso reconhecer no caso
em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto
à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando
a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0421849-93.2015.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso reconhecer no caso
em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto
à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando
a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0421886-23.2015.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - Logo, forçoso reconhecer no caso em exame que os créditos foram
constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao
ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de
existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do
Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso
IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de
praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0424767-70.2015.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso reconhecer no caso
em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto
à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando
a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0424905-37.2015.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso
reconhecer no caso em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o
mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo
( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o
processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes
e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0272/2019
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ADV: RODRIGO GUILHERME RAMALHO (OAB 14745/CE) - Processo 0001482-31.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Pericles Moreira da Rocha - Logo,
forçoso reconhecer no caso em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte,
o mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo
( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o
processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes
e arquive-se.
ADV: JOSE JORGE STENIO MOURA DE OLIVEIRA (OAB 4131/CE) - Processo 0002319-86.2006.8.06.0001 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - EXEQUIDO: Pericles Moreira da Rocha
- Logo, forçoso reconhecer no caso em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o
contribuinte, o mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio
título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo
EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura
existentes e arquive-se.
ADV: FRANCISCO RONALDO DUARTE DE LIMA (OAB 6932/CE) - Processo 0002924-95.2007.8.06.0001 - Execução Fiscal
- IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Pericles
Moreira da Rocha - Logo, forçoso reconhecer no caso em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando
já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim
o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que
implica na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao
exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA LINDAURIA DE L NASCIMENTO (OAB 4683/CE) - Processo 0047480-22.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - EXEQUIDO: Erciliua Maria Braga de Olinda - Destarte,
nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo
em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de 02/01/2012.
Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as
cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0093283-91.2007.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Sabino Estevam Carneiro - Sendo assim, deixo
de acolher os embargos de declaração e mantenho a decisão vergastada em seus termos. Prossiga-se com os atos executórios,
intimando a Fazenda Pública para requerer o que lhe for de direito, ou proceder de acordo com o art. 3º da Lei Complementar
Municipal 239/2017, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se. Expedientes necessários.
ADV: MELINA BARROS TELLES JAGUARIBE (OAB 21812/CE), ADV: THIAGO DE CASTRO PINTO LOPES (OAB 16272/
CE), ADV: DEBORA DE BORBA PONTES MEMORIA (OAB 14801/CE), ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/
CE) - Processo 0114727-49.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de
Fortaleza - EXEQUIDO: Construtora Marquise S/A - Assim, considerando a extinção administrativa do crédito tributário, JULGO
EXTINTO o feito com base nos artigos 924, inciso III, e 775, caput, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0115800-56.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na a Lei
Municipal nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 .
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE), ADV: ALINNE GUERRA DA COSTA (OAB 21363/CE) - Processo
0179004-69.2011.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio de Fortaleza - Assim,
forçoso reconhecer no caso em exame que a inscrição na divida ativa ocorreu após o passamento do devedor originário, estando
assim o título executivo criado eivado de nulidade, ensejando a extinção da execução, por falta de pressuposto processual. Por
todo o exposto, DECLARO a nulidade do título executivo que embasa a execução, extinguindo, por via de consequência a ação,
em razão da ausência de pressuposto processual específico, o que faço com fulcro no artigo 485, VI do CPC. Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições
porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0187751-71.2012.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a),
JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso
I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas processuais também pelo(a) executado(a), se ainda não
recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA ITLANEIDE PIRES MENDONÇA (OAB 20530/CE), ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) Processo 0400194-31.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do
Municã pio de Fortaleza - EXECUTADA: Maria Itlaneide Pires Mendonça - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a)
executado(a), JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, o que faço com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Em consequência, declaro insubsistente a penhora,
inclusive on line, e/ou a intransferibilidade, se efetivada(s), e determino o cancelamento da inscrição da dívida ativa. Condeno
o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, se ainda não quitados junto ao
exequente. Custas pelo devedor, se, de igual modo, ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito
em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se.
ADV: RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB 33334A/CE), ADV: FREDY BEZERRA DE MENEZES (OAB 16374/CE) Processo 0406837-97.2019.8.06.0001 (apensado ao processo 0174410-65.2018.8.06.0001) - Execução Fiscal - Impostos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

466

EXECUTADO: Companhia Brasileira de Distribuicao - Ante o exposto, DEFIRO o pedido da executada de fls. 6/9, para o fim de
determinar a conversão em penhora da apólice de seguro garantia nº 024612018000207750019291(fls. 10/20), no valor de R$
130.160,45. Dispensada a lavratura de termo de penhora (art. 854, § 5º do CPC) Intime-se a exequente. Intime-se pessoalmente
a executada (com dispensa da publicação da penhora no órgão oficial) para querendo, opor embargos no prazo de 30 (trinta)
dias.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0273/2019
ADV: RAYANNA LINHARES BARROSO (OAB 23120/CE), ADV: REGINA STELLA CARNEIRO GONDIM (OAB 3906/CE)
- Processo 0037474-53.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de
Fortaleza - EXEQUIDO: Francisco Lindolfo Cordeiro Junior - Considerando a REMISSÃO da dívida em relação ao crédito fiscal
remanescente, referente ao exercício de 2002, nos termos da Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de
02/01/2012, JULGO EXTINTA a execução, pela remissão, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80 e art. 924, inciso III, do
Código de Processo Civil. Condeno a Fazenda Pública Municipal no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o
trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0047858-75.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Carlos Gildemar Pontes - Em
face do exposto, e considerando o mais que nos autos constam, declaro extintos os créditos tributários alusivos aos exercícios
de ____1997, 1998, pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 156, V, do CTN. Considerando a REMISSÃO da dívida em relação
aos créditos fiscais remanescentes, referentes aos exercícios de _____1999, 2000, 2001, JULGO EXTINTA a execução, pela
remissão, nos termos da Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de 02/01/2012. Sem custas, cf. art. 26 da
Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantemse as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: REGINA STELLA CARNEIRO GONDIM (OAB 3906/CE) - Processo 0121842-53.2010.8.06.0001 - Execução Fiscal
- Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - Ex positis, em face das pretensões autorais,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e 775, caput, ambos do
Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 3º da Lei Municipal 239/2017. SEM CUSTAS, nos termos do art. 39 da
Lei 6.830/1980. Em vista da renúncia ao prazo recursal, DECLARO desnecessária a intimação da Credora para conhecimento
deste decisum. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.
INTIME-SE.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0125749-07.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro
na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de 02/01/2012. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições
porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0404277-22.2018.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - EXECUTADO: Alcides
Nogueira Veras - Assim, forçoso reconhecer no caso em exame que a inscrição na divida ativa ocorreu após o passamento do
devedor originário, estando assim o título executivo criado eivado de nulidade, ensejando a extinção da execução, por falta de
pressuposto processual. Por todo o exposto, DECLARO a nulidade do título executivo que embasa a execução, extinguindo, por
via de consequência a ação, em razão da ausência de pressuposto processual específico, o que faço com fulcro no artigo 485,
VI do CPC. Sem custas, conforme art.26 da lei 6.830. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0405857-53.2019.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - EXECUTADA: Vitoria de
Jesus Silva Oliveira - Assim, considerando a extinção administrativa do crédito tributário, JULGO EXTINTO o feito com base
nos artigos 485, inciso VIII, e 775, caput, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 26 da Lei n. 6.830/80.
Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0412068-13.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso reconhecer no caso
em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o mesmo se dando quanto
à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo ( artigo 803, I, NCPC) gerando
a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do processo sem resolução do mérito,
nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0414241-10.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso
reconhecer no caso em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o
mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo
( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o
processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes
e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0417451-69.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - EXECUTADO: Pericles Moreira da Rocha - Logo, forçoso
reconhecer no caso em exame que os créditos foram constituídos- com o lançamento- quando já falecido o contribuinte, o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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mesmo se dando quanto à inscrição em dívida ativa e ao ajuizamento da ação, maculando assim o próprio título executivo
( artigo 803, I, NCPC) gerando a ausência de pressuposto de existência da relação processual, que implica na extinção do
processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, IV, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, julgo EXTINTO o
processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, 3º, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registrese. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes
e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0422017-95.2015.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Adolfo de Campelo Gentil - Portanto, é patente a ilegitimidade
passiva, fulminando a execução fiscal, pois ajuizada a ação contra devedor já falecido, carecerá o processo de uma das
condições da ação, no caso, a legitimidade passiva. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento sólido,
conforme ilustram os precedentes colacionados a seguir: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA
ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL OU FORMAL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO
DO LANÇAMENTO E SUJEITO PASSIVO. INVIABILIDADE. SÚMULA 392/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC). RESP PARADIGMA 1.045.472/BA. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que a emenda
ou a substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, quando
os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição, especialmente quando voltado à modificação do sujeito passivo do
lançamento tributário (Súmula 392 do STJ). Referido entendimento já foi firmado inclusive em sede de recurso repetitivo (art.
543-C do CPC), quando a Primeira Seção promoveu o julgamento do REsp 1.045.472/BA, relatoria do e. Min. Luiz Fux. 2. O
redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostrase ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Agravo regimental impróvido. (AgRg no AREsp
729.600/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015) TRIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO E DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PARA O ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
03/05/2018, que julgara recursos interpostos contra acórdão e decisão publicados na vigência do CPC/2015. II. Não há falar, na
hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida. III. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgara extinta a Execução Fiscal, com
base no art. 267, inciso VI e § 3º, do CPC/73, porquanto o executado falecera anteriormente ao ajuizamento da Execução Fiscal
e à própria constituição do crédito tributário. IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o
redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte
ocorrer após sua citação, nos autos da Execução Fiscal, não sendo admitido, ainda, quando o óbito do devedor ocorrer em
momento anterior à própria constituição do crédito tributário. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 373.438/RS, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2013; AgRg no AREsp 324.015/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/09/2013; REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 25/05/2011). V. Nos termos da Súmula 392/STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até
a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”. VI. Hipótese em que não houve o aperfeiçoamento da relação processual executiva, com a citação do
executado, que falecera antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal e da constituição do crédito tributário. Aplicação da
Súmula 392/STJ e do entendimento consubstanciado no REsp 1.045.472/BA, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2009). VII. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1280671 / MG, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018) Isto posto, declaro EXTINTA A
EXECUÇÃO, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade da parte promovida, o que faço com arrimo no art. 485, VI,
c/c o art. 925 do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sem custas
e honorários.
ADV: JOSE IBIAPINA SIQUEIRA JUNIOR (OAB 991/CE), ADV: NATERCIA SAMPAIO SIQUEIRA (OAB 15057/CE), ADV: ANA
LUISA SAMPAIO SIQUEIRA (OAB 15609/CE), ADV: PROCURADOR LILIAN BEZERRA PAZ (OAB 3/CE) - Processo 065167863.2000.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Destarte,
nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo
em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de 02/01/2012.
Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as
cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: PROCURADOR MARTONIO MONTALVERNE B. LIMA (OAB 3/CE) - Processo 0652931-86.2000.8.06.0001 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso
III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida,
com fulcro na Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de 02/01/2012. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº
6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: LICIO JUSTINO VINHAS DA SILVA (OAB 16959/CE) - Processo 0854658-08.2014.8.06.0001 - Execução Fiscal Impostos - EXEQUENTE: Estado do Ceará - EXECUTADO: José Oliveira Gonçalves Aderaldo - Assim, considerando a extinção
administrativa do crédito tributário, JULGO EXTINTO o feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e 775, caput, ambos do
Código de Processo Civil, combinado com o artigo 26 da Lei n. 6.830/80. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após
o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0274/2019
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ADV: MARIA LINDAURIA DE L NASCIMENTO (OAB 4683/CE) - Processo 0074911-65.2005.8.06.0001 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - EXEQUIDO: Jose Morais Tobias - Em face do exposto,
declaro extinto o crédito tributário, pela prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c o art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980.
Assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem
custas, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0102579-93.2014.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - EXECUTADA: Francisco Antonio da Silva - Assim, considerando
a quitação da dívida pelo(a) executado(a), não existindo mais obrigação tributária e consequentemente o crédito a ser cobrado
JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso
I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas processuais também pelo(a) executado(a), se ainda não
recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0126452-35.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Maria Nadir Teixeira - Destarte, nos termos
do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a
remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf.
art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe,
levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: JOSE JORGE STENIO MOURA DE OLIVEIRA (OAB 4131/CE) - Processo 0129234-15.2008.8.06.0001 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso
III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida,
com fulcro na a Lei Municipal nº 10.607/17, de 09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº
6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as
constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: PROCURADOR JOSE JORGE STENIO MOURA DE
OLIVEIRA (OAB 3/CE) - Processo 0703065-20.2000.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda
Publica do Municipio de Fortaleza - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção pleiteada, para o fim de declarar a
inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança de IPTU sobre o imóvel da inscrição de nº 090144-0, EXTINGO o presente feito
com julgamento do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Defiro o cabimento de honorários advocatícios devidos pela parte
exequente e os arbitro conforme o art.85, §3°, II do Código de Processo Civil em 10% sobre o valor atualizado da causa. P. R. I.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0275/2019
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0002144-87.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a),
JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, o que faço com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Em consequência, declaro insubsistente a penhora,
inclusive on line, e/ou a intransferibilidade, se efetivada(s), e determino o cancelamento da inscrição da dívida ativa. Condeno
o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, se ainda não quitados junto ao
exequente. Custas pelo devedor, se, de igual modo, ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito
em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se.
ADV: PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - NATÉRCIA SAMAPIO SIQUEIRA (OAB 3/CE) - Processo 010002365.2007.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO:
Maranata Representacoes Comerciais Ltda - Destarte, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTA a presente ação de Execução Fiscal, tendo em vista a remissão da dívida, com fulcro na Lei Municipal nº 10.607/17, de
09/09/2017, publicada no DOM de 09/09/2017 . Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: RODRIGO GUILHERME RAMALHO (OAB 14745/CE) - Processo 0144213-79.2008.8.06.0001 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Maria Deusimar Barbosa Silva - Assim,
considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento
de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas
processuais também pelo(a) executado(a), se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em
julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0402347-66.2018.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - EXECUTADO: Antonio Mesquita
Farias - Ante os últimos documentos trazidos aos autos, verifico tal situação neste caso, razão pela qual SUSPENDO o curso
da presente Execução Fiscal, estabelecendo o seguinte: a). este feito permanecerá suspenso pelo prazo correspondente ao do
parcelamento aderido, podendo voltar a tramitar, regularmente, no caso de inadimplemento, se houver requerimento expresso
da exequente; b). em caso de inadimplência, correrá do dia seguinte à data da primeira parcela não paga, o prazo de suspensão
previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para todos os efeitos legais, especialmente para o de
reconhecimento de prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação das partes ou de novo despacho deste
juízo; c). compete à exequente informar este juízo acerca de eventual cessação de pagamento e/ou, se for o caso, sobre a
localização de bens penhoráveis da pessoa executada; e d). também compete à exequente informar a este juízo, ao fim do
prazo do parcelamento, o adimplemento integral da dívida (STJ - REsp 1480308 - SE (2014/0231444-0) - Relator(a): Ministro
SÉRGIO KUKINA - DJe: 5.2.2016; STJ - REsp 1571327 - PE (2015/0306366-4) - Relator(a): Ministra REGINA HELENA COSTA Dje: 18/12/2015). Intimações necessárias. Remetam os autos ao arquivo provisório, e em caso de apresentação de comprovante
de pagamentos, juntem aos autos e retornem ao arquivo, somente voltando-me conclusos se findo o prazo ou ante requerimento
da parte exequente sobre quitação ou inadimplemento.
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ADV: EDVALDO ASSUNCAO E SILVA (OAB 4804/CE) - Processo 0411576-21.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Municã pio de Fortaleza - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a)
executado(a), JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo
156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas processuais também pelo(a) executado(a),
se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe,
levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0276/2019
ADV: MIGUEL ROCHA NASSER HISSA (OAB 15469/CE) - Processo 0036580-77.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Em face do exposto, e considerando o mais que nos autos
constam, declaro extintos os créditos tributários alusivos aos exercícios de 2000 e 2001, pela PRESCRIÇÃO, nos termos do
art. 156, V, do CTN. Considerando a REMISSÃO da dívida em relação ao crédito fiscal remanescente, referente ao exercício de
2002, nos termos da Lei Municipal nº 9.859/11, de 26/12/2011, publicada no DOM de 02/01/2012, JULGO EXTINTA a execução,
pela remissão, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80 e art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas, cf. art.
26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe,
levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0100394-82.2014.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio - EXECUTADO: Francisco Albuquerque - Logo, forçoso reconhecer, no caso
sub examine, que não há como redirecionar a execução a sucessores do devedor original e prosseguir com esta em face deste.
Ressalte-se, mais, que é vedada a substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação tributária
(Súmula 392 STJ). Do exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, § 3º, do
Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe,
levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0103485-83.2014.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Fabio Perdigao Vasconcelos - Assim, considerando a quitação da
dívida pelo(a) executado(a), JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado
com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas processuais também pelo(a)
executado(a), se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas
de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0105570-18.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Município de Fortaleza - EXEQUIDO: Jose Augusto de Souza - Assim, considerando
a quitação da dívida pelo(a) executado(a), JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, o que faço com base no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Em consequência,
declaro insubsistente a penhora, inclusive on line, e/ou a intransferibilidade, se efetivada(s), e determino o cancelamento da
inscrição da dívida ativa. Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
se ainda não quitados junto ao exequente. Custas pelo devedor, se, de igual modo, ainda não recolhidas. Publique-se. Registrese. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0121590-50.2010.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza -ce - EXECUTADO: Edmilson do Nascimento Rocha - Ante
o exposto, julgo extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Por
conseguinte, torno sem efeito eventuais constrições levadas a efeito nestes autos, autorizando, de logo, a expedição de
ofícios e adoção dos procedimentos pertinentes à efetivação de baixas, se necessário. Sem custas, conforme. art. 26 da Lei nº
6.830/1980. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se, após o trânsito em julgado. ]
ADV: CLAUDIA DE MESQUITA DUMMAR (OAB 17608/CE) - Processo 0126603-64.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio - EXECUTADO: Unibanco - Uniao de Bancos Brasileiros S/A ANTE O EXPOSTO, tenho por transformado em pagamento definitivo o depósito judicial feito pelo executado às fl.19 e JULGO
EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 794, inciso I, do CPC. Honorários advocatícios de responsabilidade do executado,
arbitrados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. De imediato, autorizo a emissão de alvará em favor da
exequente para levantamento do valor depositado, com a devida e necessária atualização monetária a cargo da instituição
bancária. Custas pelo executado. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
ADV: PROCURADOR DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE (OAB 3/CE) - Processo 0795705-42.2000.8.06.0001 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - Em face do exposto, declaro extinto o crédito tributário, pela
prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c o art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980. Assim, JULGO EXTINTO o processo,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas, conforme o art. 39 da Lei nº
6.830/1980. Sem honorários advocatícios. Sentença não sujeita ao reexame necessário, por força do art. 496, §3º do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições
porventura existentes e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0277/2019
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE), ADV: MARIA DE FATIMA ALVES DE ALENCAR LUCENA (OAB 9224/
CE) - Processo 0073675-39.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de
Fortaleza - EXEQUIDO: Luiz Carlos Alencar - Considerando a extinção administrativa do crédito tributário, JULGO EXTINTO o
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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feito com base no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas, cf. art. 26 da Lei nº 6.830/1980. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura
existentes e arquive-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0121996-71.2010.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - Isto posto, declaro de ofício a REMISSÃO do crédito
tributário objeto da presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com arrimo nos artigos 12 da Lei
Municipal nº 10.607/2017 e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, c/c os artigos 924, inciso III, e 925, caput, do Código
de Processo Civil. Desconstituo eventuais restrições de bens determinadas nestes autos. Sem custas e honorários (art. 26 da
Lei nº 6.830/80). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: LICIO JUSTINO VINHAS DA SILVA (OAB 16959/CE) - Processo 0162314-86.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal
- Impostos - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual - EXECUTADA: Aparecida Veras Nogueira - Assim, considerando a
quitação da dívida pelo(a) executado(a), JULGO EXTINTO o feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Condeno o executado ao pagamento de honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, se ainda não efetivado junto ao credor. Custas processuais
também pelo(a) executado(a), se ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0380835-08.2010.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Isto posto, declaro de ofício a REMISSÃO do crédito
tributário objeto da presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com arrimo nos artigos 12 da Lei
Municipal nº 10.607/2017 e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, c/c os artigos 924, inciso III, e 925, caput, do Código
de Processo Civil. Desconstituo eventuais restrições de bens determinadas nestes autos. Sem custas e honorários (art. 26 da
Lei nº 6.830/80). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0404333-26.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa
- EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio - EXECUTADO: Jose Djanir G de Figueiredo - Isto posto, declaro EXTINTA A
EXECUÇÃO, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade da parte promovida, o que faço com arrimo no art. 485, VI,
c/c o art. 925 do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sem custas
e honorários.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0416335-28.2016.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Fazenda Pública Do Município - EXECUTADO: Maria Moreira dos Santos - Considerando que, neste caso, a parte
executada não foi citada, por haver falecido antes do ajuizamento da ação executiva, RECONHEÇO ser a exequente carecedora
de ação, em decorrência da ilegitimidade passiva demonstrada. EXTINGO a presente Execução Fiscal, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e IX do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em razão da isenção
prevista no artigo 10, inciso I, da Lei Estadual nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994. Publicar. Registrar. Intimar. Após o trânsito
em julgado, arquivar.
ADV: PROCURADOR MEIRIELSON FERREIRA ROCHA (OAB 3/CE) - Processo 0542088-54.2000.8.06.0001 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Em face do exposto, declaro extinto o crédito
tributário, pela prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c o art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/1980. Assim, JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas, conforme o art. 39
da Lei nº 6.830/1980.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0278/2019
ADV: REGINA STELLA CARNEIRO GONDIM (OAB 3906/CE) - Processo 0016561-50.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal
- Dívida Ativa - EXEQUENTE: A Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Maxmidia Producao e Propaganda
Ltda - Em face do exposto, declaro extinto o crédito tributário, pela prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c o art. 40,
§ 4º, da Lei n.º 6.830/1980. Assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código
de Processo Civil. Sem custas, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980. Sem honorários advocatícios. Sentença não sujeita
ao reexame necessário, por força do art. 496, §3º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, levantem-se as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: NATERCIA SAMPAIO SIQUEIRA (OAB 15057/CE) - Processo 0100764-42.2006.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - EXEQUIDO: Cesario Augusto Fernandes Martins - Em face
do exposto, declaro extinto o crédito tributário, pela prescrição, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c o art. 40, § 4º, da Lei n.º
6.830/1980. Assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo
Civil. Sem custas, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/1980.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0168096-50.2011.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Municipio de Fortaleza - Logo, forçoso reconhecer, no caso sub examine, que não
há como redirecionar a execução a sucessores do devedor original e prosseguir com esta em face deste. Ressalte-se, mais,
que é vedada a substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação tributária (Súmula 392
STJ). Do exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, § 3º, do Código de
Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se
as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0172743-54.2012.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - EXECUTADO: Jose Anselmo Belizario Duarte - Assim,
considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, o que faço com base
no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Em consequência, declaro insubsistente a penhora, inclusive on line, e/ou a intransferibilidade, se efetivada(s), e determino o
cancelamento da inscrição da dívida ativa. Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa, se ainda não quitados junto ao exequente. Custas pelo devedor, se, de igual modo, ainda não recolhidas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se.
ADV: PROCURADOR LIDUINA OFELIA D. BARRETO (OAB 3/CE) - Processo 0363333-08.2000.8.06.0001 (apensado ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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processo 0162315-33.2000.8.06.0001) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de
Fortaleza - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, o que
faço com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional. Em consequência, declaro insubsistente a penhora, inclusive on line, e/ou a intransferibilidade, se efetivada(s), e
determino o cancelamento da inscrição da dívida ativa. Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, se ainda não quitados junto ao exequente. Custas pelo devedor, se, de igual modo, ainda
não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquive-se.
ADV: VALERIA MORAES LOPES (OAB 17973/CE) - Processo 0401627-36.2017.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Município de Fortaleza - Procuradoria Geral do Município de Fortaleza - PGM - EXECUTADO: Terceirize
Entregas Servicos de Entrega Rapida Eireli Me - Assim, considerando a quitação da dívida pelo(a) executado(a), JULGO
EXTINTA a presente execução fiscal, o que faço com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado
com o artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional. Em consequência, declaro insubsistente a penhora, inclusive on line,
e/ou a intransferibilidade, se efetivada(s), e determino o cancelamento da inscrição da dívida ativa. Condeno o executado
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, se ainda não quitados junto ao exequente.
Custas pelo devedor, se, de igual modo, ainda não recolhidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ FROTA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0279/2019
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0036762-29.2007.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - EXEQUIDO: Espolio de Julia Machado Vieira - Isto posto,
declaro EXTINTA a presente execução com arrimo nos artigos 12 da Lei Municipal nº 10.607/2017 e 156, inciso IV, do Código
Tributário Nacional, c/c os artigos 924, inciso III, e 925, caput, do Código de Processo Civil. Desconstituo eventuais restrições
de bens determinadas nestes autos. Sem custas e honorários (art. 26 da Lei nº 6.830/80). Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Sem custas (art. 26 da Lei nº 6.830/80). Honorários pela parte autora.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0047844-86.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - Isto posto, declaro de ofício a REMISSÃO do crédito
tributário objeto da presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com arrimo nos artigos 12 da Lei
Municipal nº 10.607/2017 e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, c/c os artigos 924, inciso III, e 925, caput, do Código
de Processo Civil. Desconstituo eventuais restrições de bens determinadas nestes autos. Sem custas e honorários (art. 26 da
Lei nº 6.830/80). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0047847-41.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - EXEQUIDO: Jaime Tomaz de Aquino - Isto posto, declaro
de ofício a REMISSÃO do crédito tributário objeto da presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução fiscal,
com arrimo nos artigos 12 da Lei Municipal nº 10.607/2017 e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, c/c os artigos 924,
inciso III, e 925, caput, do Código de Processo Civil. Desconstituo eventuais restrições de bens determinadas nestes autos. Sem
custas e honorários (art. 26 da Lei nº 6.830/80). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0048877-14.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Isto posto, declaro de ofício a REMISSÃO do crédito
tributário objeto da presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com arrimo nos artigos 12 da Lei
Municipal nº 10.607/2017 e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, c/c os artigos 924, inciso III, e 925, caput, do Código
de Processo Civil. Desconstituo eventuais restrições de bens determinadas nestes autos. Sem custas e honorários (art. 26 da
Lei nº 6.830/80). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0062162-74.2009.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica do Municipio de Fortaleza - Logo, forçoso reconhecer, no caso sub examine, que não
há como redirecionar a execução a sucessores do devedor original e prosseguir com esta em face deste. Ressalte-se, mais,
que é vedada a substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação tributária (Súmula 392
STJ). Do exposto, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, § 3º, do Código de
Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, levantem-se
as constrições porventura existentes e arquive-se.
ADV: JOSE SOARES DE SOUZA NETO (OAB 8153/CE) - Processo 0122497-25.2010.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública Municipal - EXECUTADO: Francisco Artur Oliveira Holanda - Isto posto, declaro de
ofício a REMISSÃO do crédito tributário objeto da presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução fiscal,
com arrimo nos artigos 12 da Lei Municipal nº 10.607/2017 e 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional, c/c os artigos 924,
inciso III, e 925, caput, do Código de Processo Civil. Desconstituo eventuais restrições de bens determinadas nestes autos. Sem
custas e honorários (art. 26 da Lei nº 6.830/80). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e
arquive-se.

EXPEDIENTES DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO DAVID FORTUNA DA MATA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ISMENIA NOGUEIRA ALENCAR BITENCOURT
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0172/2019
ADV: ELTON MOREIRA ALBANO (OAB 29749/CE), ADV: CAMILLA HOLANDA LIMA DE FREITAS (OAB 32424/CE) - Processo
0057432-88.2007.8.06.0001 - Execução Fiscal - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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de Fortaleza - EXEQUIDO: Marcus Jose Fernandes de Oliveira - Recebidos hoje. Já expedido alvará para levantamento do
valor bloqueado via BACENJUD e operado o trânsito em julgado, resta à Secretaria verificar se as custas foram recolhidas e
providenciar a baixa na distribuição e o arquivamento do feito. Caso as custas não tenham sido pagas, antes de arquivar os
autos cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 16.132/2016. Anote-se o nome dos advogados signatários da petição
de fl. 123/124, em substituição à causídica falecida. Exp. Necessários.
ADV: MARIA CARNEIRO SANFORD (OAB 4270/CE) - Processo 0164938-50.2012.8.06.0001 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Pública do Município de Fortaleza - Sendo assim, em respeito ao princípio da causalidade,
considerando que a Fazenda Pública não foi suficientemente diligente ao ajuizar essa Execução Fiscal, pois o tributo constante
na CDA nº 2011/094603 não era devido desde 2003, conforme se infere pelo ofício de fl. 61, CONDENO o ente público a pagar
honorários advocatícios, os quais, nos termos dos §§ 2º, 3º e 8º do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do
profissional, a natureza e a baixa complexidade da causa e o tempo presumido para o seu serviço, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do débito constante na referida CDA, legalmente corrigido. Com relação à CDA nº 2011/094604, verifica-se que o
executado parcelou o débito em 20/08/2013 (fl. 22), ou seja, após ter sido citado por via postal (fl. 06), motivo porque condeno-o
ao pagamento das custas processuais, calculadas pela metade sobre o débito da referida CDA, deixando de condená-lo ao
pagamento de honorários dos procuradores da exequente porque essa verba, como de costume, foi incluída na negociação do
débito. Sem custas pela exequente, por previsão legal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se
baixa e arquive-se.

VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EXPEDIENTES DO JUIZADO DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO DA VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
JUIZ(A) DE DIREITO FATIMA MARIA ROSA MENDONCA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA PAULA MARTINS BESSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0242/2019
ADV: THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA (OAB 23550/CE), ADV: LIDYA MARA MOTA FERREIRA (OAB 27546/CE) - Processo
0025965-04.2016.8.06.0025 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - VÍTIMA: D.V. - AUT PL: P.C.E.C.C. - MINISTERIO
PUBL: M.P.E.C. - RÉU: F.P.G. - Em seguida proferi o seguinte despacho: “Designo o dia 26 de setembro de 2019, às 11 horas,
para a continuação da presente audiência. Expeçam-se mandado de intimação para a vítima e as testemunhas. Ficam os
presentes de logo intimados, inclusive o réu F.P.G.” Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo, por mim digitado.
Teresa Germana Lopes de Azeevedo Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO DA VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
JUIZ(A) DE DIREITO FATIMA MARIA ROSA MENDONCA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA PAULA MARTINS BESSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0243/2019
ADV: MYKAEL ARRUDA AZEVEDO (OAB 27474/CE), ADV: EDSON MONTEIRO JORGE MAIA (OAB 29910/CE) - Processo
0003747-16.2015.8.06.0025 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - VÍTIMA: M.R.L.S. - MINISTERIO PUBL:
M.P.E.C. - AUTUADO: S.M.R. - Instrução Data: 30/09/2019 Hora 10:00

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO DA VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
JUIZ(A) DE DIREITO FATIMA MARIA ROSA MENDONCA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA PAULA MARTINS BESSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0244/2019
ADV: LUCIA MARIA ALVES MASSILON (OAB 8156/CE), ADV: WALMIR PEREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB 16977/
CE), ADV: JOSIMAR FREIRE NASCIMENTO JÚNIOR (OAB 36474/CE) - Processo 0132410-85.2012.8.06.0025 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - VÍTIMA: K.M.B.M. - INDICIADO: E.B.S. - Instrução Data: 30/09/2019 Hora 11:30
Local: todos Situacão: Pendente

FÓRUM DAS TURMAS RECURSAIS PROFESSOR DOLOR BARREIRA

PAUTA DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS

2° TURMA RECURSAL
SERÃO JULGADOS, NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/09/2019 às 09:00, OS SEGUINTES PROCESSOS:
RECURSO INOMINADO - PROJUDI
032.2009.907.910-8
Recorrente : FRANCISCA HILDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
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Rep. Jurídico : RONALDO PEREIRA DE ANDRADE- OAB/CE 14427 e GONÇALO HENRIQUE BARRETO ARAÚJO- OAB/
CE 16067
Recorrido : BANCO ITAUCARD S/A
Rep. Jurídico : EDUARDO GALDÃO DE ALBUQUERQUE- OAB/SP 138.646
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
032.2012.937.902-3
Recorrente : TELEMAR NORTE LESTE S.A
Rep. Jurídico : WILSON SALES BELCHIOR- OAB/CE 17314
Recorrido : RAFAEL BRAQUINI BEVACQUA
Rep. Jurídico : – KLEBER KAMMERS- OAB/SC 26.474 e MARIA ISABEL KURSCHUS ASSIS- OAB/SC 25.753
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
032.2013.924.801-0
Recorrente : BENEDITA DA CONCEIÇÃO AFONSO IBIAPINA
Rep. Jurídico : DANIEL HOLANDA IBIAPINA- OAB/CE 23644
Recorrido : BANCO DO BRASIL S/A
Rep. Jurídico : – RAFAEL SGANZERLA DURANDA- OAB/CE 24.217
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
032.2014.900.303-3
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Rep. Jurídico : RAFAEL SGANZERLA DURANDA- OAB/CE 24.217
Recorrido : JARBAS FALCÃO LIMA
Rep. Jurídico : ADRIANA ANDRADE DE MELO- OAB/CE 15708
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
036.2014.926.513-8
Recorrente : PLINIO OLIVEIRA ARAÚJO
Rep. Jurídico : ANTÔNIO REGNOBERTO SAMPAIO
Recorrido : VRG LINHAS AEREAS S.A
Rep. Jurídico : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO- OAB/CE 41287-A
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
040.2012.919.801-2
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Rep. Jurídico : RAFAEL SGANZERLA DURANDA- OAB/CE 24.217
Recorrido : SANTA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
Rep. Jurídico : KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA- OAB/CE 23.104
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
032.2011.927.142-0
Recorrente : BANCO SANTANDER S/A
Rep. Jurídico : PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JÚNIOR- OAB/RJ 87.929
Recorrido : FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES TEIXEIRA
Rep. Jurídico : ANTONIA MORGANA COELHO FERREIRA- OAB/CE 21876-D
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
032.2012.940.022-5
Recorrente : FRANCISCA VALÉRIA PINHEIRO E OUTRO
Rep. Jurídico : PEDRO PINHEIRO DE SOUSA- OAB/CE 30408
Recorrido : TAM LINHAS AÉREAS S/A
Rep. Jurídico : -FÁBIO RIVELLI- OAB/CE 30.773-A
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
032.2013.926.430-6
Recorrente : MARISA HOLANDA BASTOS
Rep. Jurídico : RODRIGO CARVALHO AZIN- OAB/CE 23859
Recorrido : MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Rep. Jurídico : -CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO- OAB/PE 19.357
Recorrido: IREP- SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
Rep. Jurídico : VICTOR CESAR FROTA PINTO FILHO- OAB/CE 24327
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
RECURSO INOMINADO – PROJUDI
037.2009.905.799-6
Recorrente : BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO -BANESPA
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Rep. Jurídico: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR- OAB/RJ 87.929
Recorrido : FRANCISCO PEREIRA DE MELO
Rep. Jurídico: JOSÉ CARLOS PIMENTEL SILVA- OAB/CE 5124
Relator(a): EDISON PONTE BANDEIRA DE MELO
Ilana Rodrigues Cardoso
Coordenadora da 2ª Turma Recursal
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada,
terão seu julgamento adiado para a sessão subsequente, independentemente de nova intimação.
2° TURMA RECURSAL
SERÃO JULGADOS, NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 25/09/2019 às 09:00, OS SEGUINTES PROCESSOS:
RECURSO INOMINADO - PJE
3001166-65.2018.8.06.0091
Recorrente : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Rep. Jurídico : ANTÔNIO CLETO GOMES – OAB/CE 5864
Recorrido : MARIA PEQUENA DE LIMA
Rep. Jurídico : MARCIA RUBIA BATISTA TEIXEIRA- OAB/CE 27382
Relator(a): FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES
RECURSO INOMINADO - PJE
0047533-07.2015.8.06.0221
Recorrente : FRANCISCO PRIMEIRO DE ARAÚJO CITÓ
Rep. Jurídico : JORDANNA MARIA BASTOS DE ARAÚJO CAVALCANTI FEITOZA- OAB/CE 23795
Recorrido : NELYSMAR LUIZ FRANCISCO NETO
Rep. Jurídico : NELYSMAR LUIZ FRANCISCO NETO -OAB GO 31850
Recorrido: LUIZ ALVES DE CARVALHO FILHO
Rep. Jurídico : LUIZ ALVES DE CARVALHO FILHO -OAB GO
Relator(a): FLÁVIO LUIZ PEIXOTO MARQUES
Ilana Rodrigues Cardoso
Coordenadora da 2ª Turma Recursal
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada,
terão seu julgamento adiado para a sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 29
SERÃO JULGADOS, NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18/09/2019, ÀS 09 HORAS, OS SEGUINTES PROCESSOS:
0001540-27.2018.8.06.0029/50000 - Embargos de Declaração - Acopiara/1ª Vara da Comarca de Acopiara. Embargante:
Banco Bradesco Financiamentos. Advogado: Thiago Barreira Romcy (OAB: 23900/CE). Advogado: Thiago Cordeiro Gondim de
Paiva (OAB: 17374/CE). Advogada: Tatiana Frota Mota Barreira Romcy (OAB: 27900/CE). Advogado: Edgar Belchior Ximenes
Neto (OAB: 23791/CE). Advogado: Alon Takeuchi de Almeida (OAB: 24354/CE). Advogado: Leonardo Barbosa Pereira (OAB:
22544/CE). Advogado: Raimilan Seneterri da Silva Rodrigues (OAB: 17352/CE). Advogada: Rachel Almeida de Sousa (OAB:
33687/CE). Advogado: Breno Silveira Moura Alfeu (OAB: 38726/CE). Embargado: Francisco Tome de Araujo. Advogado: Livio
Martins Alves (OAB: 15942/CE). Relator(a): Flávio Luiz Peixoto Marques
Total de processos a julgar: 4
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS
PAUTA DE JULGAMENTO
Número da Pauta: 29
SERÃO JULGADOS, NA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 18/09/2019, ÀS 09 HORAS, OS SEGUINTES PROCESSOS:
RETIFICAÇÃO
0003431-13.2013.8.06.0109 (3431-13.2013.8.06.0109/1) - Recurso Inominado - Jardim/Vara Única da Comarca de Jardim.
Recorrente: Empresa Lobo Transportes Coletivo Ltda. Advogado: Pedro Ivan Couto Duarte (OAB: 5457/CE). Advogada: Ana
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Maria Rodrigues da Fonseca (OAB: 118820/CE). Advogado: Marco Antônio Duarte Sabiá (OAB: 17761/CE). Advogado: Danieli
Cruz Sampaio (OAB: 16674A/CE). Recorrido: Jocarlir Vieira dos Santos e outro. Advogada: Tamyris Madeira de Brito (OAB:
237130/CE). Relator(a): Roberto Viana Diniz de Freitas
0012994-09.2015.8.06.0029 (12994-09.2015.8.06.0029/1) - Recurso Inominado - Acopiara/2ª Vara da Comarca de
Acopiara. Recorrente: Loja Macavi.. Advogada: Bruna Morais de Albuquerque (OAB: 23782A/CE). Advogada: Andrezza Queiros
Bezerra (OAB: 33859/CE). Recorrido: Raimundo Moreira da Silva. Advogado: Josafá Alves de Oliveira (OAB: 283610/CE).
Relator(a): Roberto Viana Diniz de Freitas
0018716-87.2016.8.06.0029 (18716-87.2016.8.06.0029/1) - Recurso Inominado - Acopiara/2ª Vara da Comarca de
Acopiara. Recorrente: Polo do Eletro Coml de Moveis Ltda (macavi). Advogada: Bruna Morais de Albuquerque (OAB: 23782A/
CE). Advogada: Andrezza Queiros Bezerra (OAB: 33859/CE). Recorrida: Eucimara Vieira de Sousa. Advogado: Francisco Ivan
Gonçalves e Silva (OAB: 138870/RN). Relator(a): Roberto Viana Diniz de Freitas
Total de processos a julgar: 4
Fortaleza, 10 de setembro de 2019.
Os processos que não forem julgados, por qualquer motivo, na data acima mencionada, terão seu julgamento adiado para a
sessão subsequente, independentemente de nova intimação.

ATOS, EDITAIS E OUTROS EXPEDIENTES DAS TURMAS RECURSAIS

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FÓRUM DAS TURMAS RECURSAIS PROFESSOR DOLOR BARREIRA
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
ATA DE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 18/2019
SESSÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove),
às 09:00h (nove horas), no 1º andar do prédio deste Fórum Recursal Professor Dolor Barreira, localizado na Av Santos Dumont,
1400 - Aldeota - Fortaleza Ceará, reuniram-se os Juízes Antônio Alves de Araújo, Presidente, Irandes Bastos Sales e Geritsa
Sampaio Fernandes. Presente ainda a representante do Ministério Público, Dra Valeska Nedefh, e a representante da Defensoria
Pública, Dra. Adriana Andrade de Melo. Os trabalhos foram secretariados por Ana Cláudia Torres Costa, Coordenadora da 1ª
Turma Recursal. Oficial de Justiça: Alexandro Rebouças Macedo. Inicialmente o Juiz Presidente da Turma Recursal deu as boas
vindas a todos e em seguida passou à pauta de julgamento dos processos, conforme ordem a seguir:
PAUTA DE JULGAMENTO:
RELATORIA: JUIZ ANTÔNIO ALVES DE ARAÚJO
PJE
1) APELAÇÃO CRIME N° 3000250-12.2016.8.06.0023
APELANTE: JOSÉ IRINEU ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
2) APELAÇÃO CRIME N° 3000732-56.2017.8.06.0012
APELANTE: JOSÉ OSMAR DE OLIVEIRA SILVA FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
3) APELAÇÃO CRIME N° 0046335-78.2014.8.06.0023
APELANTE: JOÃO PAULO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
4) APELAÇÃO CRIME N° 3000212-09.2016.8.06.0020
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
APELADO: JAKSON RODRIGUES CRISOSTOMO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
5) RECURSO INOMINADO N° 3000219-70.2017.8.06.0018
RECORRENTES: BANCO BRADESCARD e OUTROS
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RECORRIDO: FRANCISCA ARAÚJO DE ANDRADE
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
6) RECURSO INOMINADO N° 3000719-50.2018.8.06.0003
RECORRENTE: BRADESCO AG. JOSÉ WALTER
RECORRIDO: JEANNE ROLA GUIMARÃES
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
7) RECURSO INOMINADO N° 0047385-26.2015.8.06.0017
RECORRENTE: VRG LINHAS AEREAS S/A
RECORRIDO: EUGENIO DUARTE VASQUES
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
8) RECURSO INOMINADO N° 3000919-15.2018.8.06.0017
RECORRENTE: COMPANHIA DE ÁGUA ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
RECORRIDO: ANA ELAYNE SABOIA FIGUEIREDO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
9) RECURSO INOMINADO N° 0047426-35.2015.8.06.0003
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: SONIA MARIA MAIA MIRANDA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
10) RECURSO INOMINADO N° 3001403-02.2018.8.06.0091
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: ORLENY FLORENTINO DE OLIVEIRA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
11) RECURSO INOMINADO N° 30001163-07.2017.8.06.0072
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: ANTONIA ANGELINA DOS SANTOS
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
12) RECURSO INOMINADO N° 3000246-91.2018.8.06.0091
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: THIAGO ALVES DE ARAUJO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
13) RECURSO INOMINADO N° 3000191-12.2018.8.06.0166
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA MENDES
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
14) RECURSO INOMINADO N° 3001190-30.2017.8.06.0091
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: FRANCISCS VANDERLANDIA PINHEIRO DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
15) RECURSO INOMINADO N° 3000668-17.2018.8.06.0172
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: PATRICIA MATIAS SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
16) RECURSO INOMINADO N° 3000518-45.2018.8.06.0072
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
17) RECURSO INOMINADO N° 3000810-44.2016.8.06.0090
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: ANTONIO DO MONTE SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
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termos do voto do relator
18) RECURSO INOMINADO N° 3001242-94.2016.8.06.0112
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: PEDRO BIBIANO DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
19) RECURSO INOMINADO N° 3000851-37.2017.8.06.0070
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
20) RECURSO INOMINADO N° 3000066-76.2017.8.06.0102
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: JOSÉ ALDO DE SOUSA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
21) RECURSO INOMINADO N° 0046893-09.2015.8.06.0090
RECORRENTE: FUNDO DE INV. EM DIR. CRED NÃO-PAD. NPL I
RECORRIDO: MARIA MISSILENE LIMEIRA DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
22) RECURSO INOMINADO N° 0046215-55.2015.8.06.0102
RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
23) RECURSO INOMINADO N° 3000138-65.2016.8.06.0048
RECORRENTE: MARIA SOCORRO DE FREITAS PEIXOTO
RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
24) RECURSO INOMINADO N° 3000085-84.2016.8.06.0048
RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
Sustentação Oral: Advogada Pryscyla Moura OAB/CE 32586
25) RECURSO INOMINADO N° 3000095-31.2016.8.06.0048
RECORRENTE: RAIMUNDA TEIXEIRA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
Sustentação oral: Dra. Pryscyla Moura OAB/CE 32586
26) RECURSO INOMINADO N° 3000135-13.2016.8.06.0048
RECORRENTE: MARIA SOCORRO DE FREITAS PEIXOTO
RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
27) RECURSO INOMINADO N° 0046275-41.2014.8.06.0012
RECORRENTE: JOSÉ MARIA FARIAS GOMES
RECORRIDO: RESIDENCIAL HEROIS DO ACRE
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
28) RECURSO INOMINADO N° 0046655-6.2015.8.06.0065
RECORRENTE: JOÃO MOREIRA DE SOUSA e OUTROS
RECORRIDO: BANCO ITAU S/A e OUTROS
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos para negar-lhes provimento, nos
termos do voto do relator.
Sustentação oral: Dra. Pryscyla Moura OAB/CE 32586
29) RECURSO INOMINADO N° 0046733-85.2014.8.06.0003
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
RECORRIDO: LAZARO DE MESQUITA SILVA
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Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
30) RECURSO INOMINADO N° 0046323-14.2014.8.06.0072
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
RECORRIDO: CARLITO ONOFRE DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
31) RECURSO INOMINADO N° 0046635-31.2014.8.06.0220
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A
RECORRIDO: ANDRE DE QUEIROZ MONTEIRO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
32) RECURSO INOMINADO N° 3000576-10.2016.8.06.0172
RECORRENTE: EVANILDO ALVES CARACAS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
33) RECURSO INOMINADO N° 3000263-67.2017.8.06.0090
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RECORRIDO: FRANCISCO PAULO SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
34) RECURSO INOMINADO N° 3000295-06.2016.8.06.0091
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S/A
RECORRIDO: JOSÉ CARNEIRO FILHO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
35) RECURSO INOMINADO N° 3000275-30.2017.8.06.0010
RECORRENTE: JESSICA SANTOS DE SOUSA
RECORRIDO: ANDRE LUIS DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
36) RECURSO INOMINADO N° 3000104-72.2017.8.06.0172
RECORRENTE: ANTONIO ALVES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator
37) RECURSO INOMINADO N° 3000063-58.2016.8.06.0102
RECORRENTE: FRANCISCO TOME DE LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator
38) RECURSO INOMINADO N° 0047405-86.2015.8.06.0091
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
39) RECURSO INOMINADO N° 3002255-31.2016.8.06.0015
RECORRENTE: VICENTE PAULO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
Sustentação oral: Dra. Pryscyla Moura OAB/CE 32586
40) RECURSO INOMINADO N° 3000631-58.2016.8.06.0172
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
RECORRIDO: ELINO MARQUES DE SOUZA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator
41) RECURSO INOMINADO N° 0046496-60.2015.8.06.0021
RECORRENTE: IREP SOCIED DE ENS SUP, MEDIO E FUND LTDA
RECORRIDO: MARIA GLAUCIONE DE SOUZA COSTA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
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termos do voto do relator
SPROC
42) RECURSO INOMINADO N° 2245-29.2012.8.06.0031/1
RECORRENTE: NOVA ONDA CONCESSIONÁRIA HONDA
RECORRIDO: ANA PAULA HOLANDA NASCIMENTO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator
RELATORIA: JUÍZA GERITSA SAMPAIO FERNANDES
PJE
1) RECURSO CÍVEL Nº 3000093-45.2016.8.06.0118
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO BARBOSA FARIAS
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
2) RECURSO CÍVEL Nº 3001501-21.2017.8.06.0091
RECORRENTE: BRADESCO FINANCIAMENTO
RECORRIDO: JOSEFA LUCENA DOS SANTOS
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
3) RECURSO CÍVEL Nº 3001142-65.2016.8.06.0072
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ISLANIA MARIA SILVA MOREIRA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
4) RECURSO CÍVEL Nº 3001707-16.2017.8.06.0065
RECORRENTE: BANCO TRIANGULO S/A
RECORRIDO: RITA MARIA DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Sustentação oral: Dr. Gledyson Nery Rodrigues OAB/CE 41730
5) RECURSO CÍVEL Nº 3000279-76.2018.8.06.0222
RECORRENTE: EDILZA DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
6) RECURSO CÍVEL Nº 3001083-38.2017.8.06.0009
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JULIO CESAR BARROS DE COUTO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
7) RECURSO CÍVEL Nº 3000184-04.2017.8.06.0021
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIG S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS REBOUCAS BARBOSA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
8) RECURSO CÍVEL Nº 3000581-91.2018.8.06.0065
RECORRENTE: VIRGILIO OTAVIANO DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
9) RECURSO CÍVEL Nº 3000702-42.2018.8.06.0220
RECORRENTE: VIRGILIO OTAVIANO DE AZEVEDO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
relatora.
10) RECURSO CÍVEL Nº 3000850-46.2017.8.06.0072
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANTONIA PEREIRA DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

480

11) RECURSO CÍVEL Nº 0046906-36.2015.8.06.0016
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SINEZIO BERNARDO DE OLIVEIRA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Sustentação oral: Gledyson Nery Rodrigues OAB/CE 41730
12) RECURSO CÍVEL Nº 0046767-21.2014.8.06.0016
RECORRENTE: JOSÉ OSMAR XAVIER DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
13) RECURSO CÍVEL Nº 3000165-13.2017.8.06.0016
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GEIZA GOMES DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
14) RECURSO CÍVEL Nº 3000893-88.2016.8.06.0016
RECORRENTE: MARIO CESAR MARTINS MATOS
RECORRIDO: CETELEM SERVICOS LTDA e outros
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
relatora.
15) RECURSO CÍVEL Nº3000076-57.2017.8.06.0220
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: RICARDO PHILOMENO GOMES DA SILVA QUINDERE
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
16) RECURSO CÍVEL Nº 3000296-27.2017.8.06.0003
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: IOLANDA BIZERRA DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
17) RECURSO CÍVEL Nº 3000659-48.2016.8.06.0003
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GUILHERME LUIS ALVES BATISTA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Sustentação oral: Dra. Pryscyla Moura OAB/CE 32586
18) RECURSO CÍVEL Nº 0046314-58.2014.8.06.0167
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EDSON DA SILVA SALES
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
19) RECURSO CÍVEL Nº 3000592-43.2017.8.06.0102
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A
RECORRIDO: PATRICIA SIMAO DA SILVA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Sustentação oral: Dra. Pryscyla Moura OAB/CE 32586
20) RECURSO CÍVEL Nº 0046270-47.2014.8.06.0035
RECORRENTE: BRADESCO AG. JOSE WALTER
RECORRIDO: EDLEUZA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Sustentação oral: Dr. Francisco Igleuvan da Silva OAB/CE 32586
21) RECURSO CÍVEL Nº 3000576-62.2016.8.06.0090
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOSEFA FERNANDES DOS SANTOS
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
22) RECURSO CÍVEL Nº 0046993-13.2015.8.06.0009
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JANIEIRE GALVÃO SANTOS
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
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termos do voto da relatora.
23) RECURSO CÍVEL Nº 3001204-21.2016.8.06.0003
RECORRENTE: VALDECIR TIAGO MENDES
RECORRIDO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
24) RECURSO CÍVEL Nº 3000337-55.2016.8.06.0091
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RECORRIDO: LUCINEUTO DA SILVA ARAUJO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
25) RECURSO CÍVEL Nº 3000020-60.2017.8.06.0014
RECORRENTE: FH COMERCIO DE CALÇADOS LTDA-ME
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
26) RECURSO CÍVEL Nº 3001314-45.2016.8.06.0221
RECORRENTE: FRANCISCO ANDRE ALMEIDA SOARES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
27) RECURSO CÍVEL Nº 3000024-43.2016.8.06.0011
RECORRENTE: FUNDO EN INV EM DIR CRED NÃO PAD NPL I
RECORRIDO: CLAUDIO FERREIRA DE MATOS
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, não conhecer dos recursos, nos termos do voto da
relatora.
28) RECURSO CÍVEL Nº 3000494-76.2016.8.06.0172
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RECORRIDO: BRENNA MELO CAVALCANTI
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
29) RECURSO CÍVEL Nº 3001016-97.2016.8.06.0174
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RECORRIDO: FRANCISCA PAULINA DO NASCIMENTO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
30) RECURSO CÍVEL Nº 3001016-97.2016.8.06.0174
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
RECORRIDO: FRANCISCA PAULINA DO NASCIMENTO
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
30) MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3000025-22.2019.8.06.9000
IMPETRANTE: ROSANA NUNES DE MELLO
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 23º VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do mandado para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
RELATORIA: JUIZ IRANDES BASTOS SALES
PJE
1) RECURSO INOMINADO N° 3002083-91.2017.8.06.0003
RECORRENTE: RESIDENCIAL GREEN PARK
RECORRIDO: ALDENIR NOGUEIRA DE SOUSA
Julgamento: A Turma Recursal DECIDIU, por unanimidade de votos, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
RETIRADOS DE PAUTA:
1) APELAÇÃO CRIME Nº 3000077-83.2018.8.06.0001
Motivo: Decidido monocraticamente.
2) RECURSO INOMINADO Nº 3000281-36.2017.8.06.00172
Motivo: Declínio de competência.
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3) RECURSO INOMINADO Nº 3000818-88.2017.8.06.0024
Motivo: Adiado julgamento.
4) RECURSO INOMINADO Nº 30000097-69.2017.8.06.0014
Motivo: Decidido Monocraticamente.
5) RECURSO INOMINADO Nº 3000078-90.2017.8.06.0102
Motivo: Adiado julgamento.
6) RECURSO INOMINADO Nº 3000143-21.2017.8.06.0091
Motivo: Adiado julgamento.
7) RECURSO INOMINADO Nº 0046326-23.2015.8.06.0172
Motivo: Adiado julgamento.
8) RECURSO INOMINADO Nº 3000356-21.2016.8.06.0072
Motivo: Adiado julgamento.
9) RECURSO INOMINADO Nº 3001055-95.2016.8.06.0012
Motivo: Adiado julgamento.
10) RECURSO INOMINADO Nº 3000229-29.2016.8.06.0090
Motivo: Adiado julgamento.
11) RECURSO INOMINADO Nº 0046137-71.2016.8.06.0152
Motivo: Adiado julgamento.
12) RECURSO INOMINADO Nº 0046521-23.2015.8.06.0070
Motivo: Adiado julgamento.
13) RECURSO INOMINADO Nº 0046597-27.2015.8.06.0012
Motivo: Conversão em diligências.
14) MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3000112-75.2019.8.06.9000
Motivo: Adiado julgamento.
Considerações finais: Foram julgados nesta sessão o total de 73 (setenta e três) processos sendo 42 (quarenta e dois)
processos da Relatoria do Dr. Antônio Alves Araújo, 01 (hum) processos da Relatoria do Dr. Irandes Bastos Sales e 30 (trinta)
processos da Relatoria da Dra. Geritsa Sampaio Fernandes. Ficou consignada em ata a presença dos aprovados na seleção
para Juiz Leigo: Tatiana Guimarães Abreu de Oliveira OAB/CE, 28017, Paula Cruz Oliveira OAB/CE 23514, Gabriela Fernandes
Machado OAB/CE 31227. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão. Do que para constar, lavrei a presente ata. Ana Cláudia Torres Costa, Coordenadora da 1ª Turma Recursal, subscrevo.
Ata aprovada na sessão do dia 09 de setembro de 2019, que por motivo de usufruto de férias do Dr. Antônio Alves Araújo, é
assinada pelo Dr. Irandes Bastos Sales, Juiz Presidente em exercício.
IRANDES BASTOS SALES
Juiz Presidente
ANA CLÁUDIA TORRES COSTA
Coordenadora da 1ª Turma Recursal

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
DESPACHO DE RELATORES
0120848-44.2018.8.06.0001/50001 - Embargos de Declaração. Embargante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Embargado: Maria Claudino de Sousa. Advogada: Maria Claudino de Sousa (OAB: 30478/CE).
Despacho: - Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, se assim desejar,
conforme o § 2º, art. 1.023, do Código de Processo Civil. À Coordenadoria para as providências cabíveis. (Local e data da
assinatura digital). ANDRÉ AGUIAR MAGALHÃES Juiz Relator
Total de feitos: 1

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
DESPACHO DE RELATORES
3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
0104943-33.2017.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Embargado: Jose Orlando Marcondes. Advogado: Dracon dos Santos Tamyarana de Sá Barrêtto
(OAB: 13704/CE). Advogada: Marcia Cristina Miranda (OAB: 28357/CE). Advogado: Romulo Braga Rocha (OAB: 24632/CE).
Advogado: Carlos Eduardo de Almeida Aires (OAB: 17434/CE). Advogado: Paulo César Maia Costa (OAB: 9125/CE). Advogado:
Edson José Sampaio Cunha Filho (OAB: 6512/CE). Despacho: - Dessa forma, intime-se a parte embargada para se manifestar
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sobre o recurso no prazo legal, conforme artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil - (CPC) combinado com o artigo 49,
da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. À coordenadoria para as providências. Expedientes necessários. (Local e data da
assinatura digital). Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora
Total de feitos: 1

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
DESPACHO DE RELATORES
0117103-90.2017.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Embargada: Maria Goretti Mesquita Bandeira. Advogado: Romulo Braga Rocha (OAB: 24632/CE).
Advogada: Marcia Cristina Miranda (OAB: 28357/CE). Advogado: Dracon dos Santos Tamyarana de Sá Barrêtto (OAB: 13704/
CE). Advogado: Carlos Eduardo de Almeida Aires (OAB: 17434/CE). Advogado: Paulo César Maia Costa (OAB: 9125/CE).
Advogado: Edson José Sampaio Cunha Filho (OAB: 6512/CE). Despacho: - Dessa forma, intime-se a parte embargada para se
manifestar sobre o recurso no prazo legal, conforme artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil - (CPC) combinado com o
artigo 49, da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. À coordenadoria para as providências. Expedientes necessários. (Local
e data da assinatura digital). Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora
Total de feitos: 1

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
DESPACHO DE RELATORES
0141644-90.2017.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Embargado: Jose Wagner Dantas de Oliveira. Advogada: Marcia Cristina Miranda (OAB: 28357/CE).
Advogado: Romulo Braga Rocha (OAB: 24632/CE). Advogado: Dracon dos Santos Tamyarana de Sá Barrêtto (OAB: 13704/CE).
Advogado: Paulo César Maia Costa (OAB: 9125/CE). Advogado: Edson José Sampaio Cunha Filho (OAB: 6512/CE). Despacho:
- Dessa forma, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre o recurso no prazo legal, conforme artigo 1.023, § 2º do
Código de Processo Civil - (CPC) combinado com o artigo 49, da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. À coordenadoria para
as providências. Expedientes necessários. (Local e data da assinatura digital). Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora
Total de feitos: 1

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
DESPACHO DE RELATORES
0151882-71.2017.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: ESTADO DO CEARÁ. Procurador:
Procuradoria Geral do Estado do Ceará. Embargado: Antônio Jorge Rangel de Miranda. Advogado: Romulo Braga Rocha (OAB:
24632/CE). Advogada: Marcia Cristina Miranda (OAB: 28357/CE). Advogado: Dracon dos Santos Tamyarana de Sá Barrêtto
(OAB: 13704/CE). Advogado: Paulo César Maia Costa (OAB: 9125/CE). Advogado: Edson José Sampaio Cunha Filho (OAB:
6512/CE). Despacho: - Dessa forma, intime-se a parte embargada para se manifestar sobre o recurso no prazo legal, conforme
artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil - (CPC) combinado com o artigo 49, da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.
À coordenadoria para as providências. Expedientes necessários. (Local e data da assinatura digital). Mônica Lima Chaves Juíza
de Direito Relatora
Total de feitos: 1

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
DESPACHO DE RELATORES
0178673-14.2016.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Embargado: Airton Costa Firmeza. Advogado: Romulo Braga Rocha (OAB: 24632/CE). Advogada:
Marcia Cristina Miranda (OAB: 28357/CE). Advogado: Dracon dos Santos Tamyarana de Sá Barrêtto (OAB: 13704/CE).
Advogado: Carlos Eduardo de Almeida Aires (OAB: 17434/CE). Advogado: Paulo César Maia Costa (OAB: 9125/CE). Advogado:
Edson José Sampaio Cunha Filho (OAB: 6512/CE). Despacho: - Dessa forma, intime-se a parte embargada para se manifestar
sobre o recurso no prazo legal, conforme artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil - (CPC) combinado com o artigo 49,
da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. À coordenadoria para as providências. Expedientes necessários. (Local e data da
assinatura digital). Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora
Total de feitos: 1

3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ
DESPACHO DE RELATORES
0190586-90.2016.8.06.0001/50000 - Embargos de Declaração. Embargante: Estado do Ceará. Procurador: Procuradoria
Geral do Estado do Ceará. Embargado: Paulo Sérgio Guimarães. Advogado: Dracon dos Santos Tamyarana de Sá Barrêtto
(OAB: 13704/CE). Advogada: Marcia Cristina Miranda (OAB: 28357/CE). Advogado: Romulo Braga Rocha (OAB: 24632/CE).
Advogado: Carlos Eduardo de Almeida Aires (OAB: 17434/CE). Advogado: Paulo César Maia Costa (OAB: 9125/CE). Advogado:
Edson José Sampaio Cunha Filho (OAB: 6512/CE). Despacho: - Dessa forma, intime-se a parte embargada para se manifestar
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sobre o recurso no prazo legal, conforme artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil - (CPC) combinado com o artigo 49,
da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995. À coordenadoria para as providências. Expedientes necessários. (Local e data da
assinatura digital). Mônica Lima Chaves Juíza de Direito Relatora
Total de feitos: 1

EDITAIS

VARAS CÍVEIS
EDITAIS DA 3ª VARA CIVEL
PODER JUDICIÁRIO Comarca de Fortaleza 3a Vara Cível (SEJUD VI)
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30DIAS)
Processo nº: 0023569-39.2010.8.06.0001
Classe: Procedimento Comum
Assunto: Posse
Requerente: Massa Falida de Construtora Melo Ltda e outro
Requerido; Pedro da Penha Sousa e outros
Valor da Causa: R$ 100,00
O Juiz Cid Peixoto do Amaral Neto faz saber aos que o presente edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento
que por parte da MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA MELO LTDA. foi proposta uma ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE
em face de PEDRO DA PENHA SOUSA e OUTROS e por se encontrar(em) em lugar incerto e não sabido, fica(m) citado(a)(s)
o(a)(s) requerido(a)(s) PEDRO DA PENHA SOUSA, JOSÉ, MARIA CLEIDE R DOS SANTOS, ANTÔNIO DOMINGOS SILVA,
CLEBER SOARES MONTEIRO, IVONILDE M DE OLIVEIRA, ANA PAULA P DE OLIVEIRA, RITA CORREIA LIMA, MARIA
NEIDE NUNES SILVA, JAQUELINE BATISTA COSTA, MARIA DE FÁTIMA BORGES, ANTÔNIO PEDRO, JULIANA B DE
LIMA, ANTÔNIO CARLOS, JOSÉ EDIVANDO S DE SOUSA, FRANCISCO, RAIMUNDA, LIDUINA MENDES DE SOUZA,
MARIA ELAINE PENHA, JOSÉ ROGÉRIO M DA SILVA, CARLOS, SILVELY DE MELO BARROS, FRANCISCA F F DE LIMA,
MARIA RISOMAR J SILVA através deste edital, sobre todo o conteúdo da petição inicial e despachos para, no prazo de quinze
(15) dias, apresentar(em) contestação, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na
exordial, advertindo que será nomeado curador especial em caso de revelia. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., em 10 de julho de
2019.
Cid Peixoto do Amaral Neto
Juiz

EDITAIS DA 19ª VARA CIVEL
PODER JUDICIÁRIO Comarca de Fortaleza 19a Vara Cível (SEJUD 1° Grau)
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)Processo n°:
0088342-35.2006.8.06.0001
Classe:
Usucapião
Assunto:
Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente:
Francisco Dermival Lemos
Confinante
ARTUR ENEAS VIEIRA
Valor da Causa:
R$ 60.000,00
O Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito José Ricardo Vidal Patrocínio, titular da 19a Vara Cível da Comarca de Fortaleza, capital
do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei etc, faz saber aos que o presente edital de CITAÇÃO
virem ou dele tiverem conhecimento, que por parte de FRANCISCO DERMIVAL LEMOS, brasileiro, divorciado, comerciante,
residente nesta cidade, foi proposta uma ação de usucapião objetivando que lhe seja declarado o domínio de um terreno de
formato regular, localizado na Rua Tereza Cristina, n° 810, Bairro Centro, nesta Capital, com área edificada de 50,70m2 e área
territorial total de 468,47m2, com as seguintes medidas, e confrontações, conforme memorial descritivo de fls. 73 dos autos
do processo em. epígrafe: A LESTE: medindo 7,90m e confrontando com a Rua Tereza Cristina; A OESTE: medindo 7,90m
e confrontando com o fundo dos imóveis n°s 1213 e 1217 da Rua Padre Mororó pertencentes, respectivamente, a Takeski
Yamamoto e Artur Enéas Vieira; AO NORTE: medindo 59,30m e confrontando com a lateral do imóvel n° 806 da Rua Tereza
Cristina, pertencente a José Mário Leite; AO SUL: medindo 59,30m e confrontando com a lateral do imóvel n° 820 da Rua Tereza
Cristina, pertencente a Manoel Bezerra da Costa. Tendo em vista que esgotaram- se os meios para citação pessoal do confiante
Artur Enéas Vieira, fica, portanto, citado através deste edital o confinante ARTUR ENÉAS VIEIRA para, querendo, contestar a
presente ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do vencimento do presente edital, sob pena de serem considerados
como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial, advertindo-se que será nomeado curador especial em caso de
revelia. CUMPRA-SE. Fortaleza-CE, em 19 de agosto de 2019.
José Ricardo Vidal Patrocínio
Juiz de Direito
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VARAS DE FAMÍLIA
EDITAIS DA 1ª VARA DE FAMÍLIA

EDITAL DE CURATELA – Justiça gratuita
Processo nº:
Classe:
Requerente
Requerido

0153703-76.2018.8.06.0001
Tutela e Curatela - Nomeação
Maria Celia Borges da Silva
Edelmar Ramos de Freitas

O MM. Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara de Família (SEJUD II) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ
SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a
curatela de Edelmar Ramos de Freitas, que é portador de síndrome demencial, CID F 03. O conjunto das provas documental
e pericial revelam a veracidade das alegações da autora, sendo a curatelada incapaz de gerir seu patrimônio e negócios. Foi
nomeada a Sra. Maria Celia Borges da Silva, CURADORA DEFINITIVA da aludida curatelada, cujo múnus será exercido nos
termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 22/07/2019 e o teor final da sentença é o seguinte: “Ante
o exposto, defiro o pedido formulado, para submeter EDELMAR RAMOS DE FREITAS ao regime de curatela, declarando-o
impossibilitado para exercer pessoalmente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma da
legislação já referida e do art. 4º, inciso III, do Código Civil Brasileiro e, de acordo com o previsto nos arts. 1767 e seguintes, do
mesmo diploma legal. Por conseguinte, nomeio-lhe curadora a parte requerente, sua companheira , MARIA CELIA BORGES DA
SILVA , que passa a representar o curatelado nos atos jurídicos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
A curadora nomeada deverá comparecer em juízo, no prazo de cinco dias, conforme artigo 759, do CPC, para prestar o devido
compromisso(...)”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755,
§ 3º, do CPC. Fortaleza/CE, em 01 de agosto de 2019. Eu, Maria Myrthes Lima Bezerra, Analista Judiciário Adjunto, 200508, o
digitei.
Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara de Família (SEJUD II)
Assinado Por Certificação Digital

EDITAIS DA 3ª VARA DE FAMÍLIA

EDITAL DE CURATELA
JUSTIÇA GRATUITA
Processo nº:
Classe:
Assunto:
Interditante
Curatelado

0183123-29.2018.8.06.0001
Interdição
Curatela
Vivian Regia de Souza Pereira
Walter Pereira

A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ SABER
aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a curatela de
WALTER PEREIRA, (brasileiro, incapaz, CPF: 053.644.267-34, RG: nº 014689360-7 -MEX, Título Eleitor: nº 025375040701),
que é portador de demência na doença de Alzheimer de início tardio (CID 10 F00.1) e demência vascular de início agudo
(CID 10 F 010). O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo o
curatelado incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeada a Sra. VIVIAN RÉGIA DE SOUZA PEREIRA, (brasileira, casada, do
lar, inscrita no CPF: nº 203.670.313-53, portadora do RG:102902915-2-MEX, residente à av. Desembargador Moreira nº1700,
apto 303, Bairro - aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.170-002), CURADORA DEFINITIVA do referido curatelado, cujo múnus será
exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 13 de agosto de 2019, cujo teor final da sentença
é o seguinte: “ (...)Posto isso, julgo procedentes os pedidos iniciais, para declarar o Sr. Walter Pereira limitado para exercer
pessoalmente atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma da legislação já referida e do art. 4º,
inciso III, do Código Civil brasileiro, nomeando-lhe curador a parte requerente e esposa Sra. Vivian Régia de Souza Pereira,
que deverá comparecer em juízo para prestar o devido compromisso, de acordo com o previsto nos arts. 1.767 e seguintes, do
mesmo diploma legal.”(...)”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do
art. 755, § 3º, do CPC/2015. Fortaleza/CE, em 14 de agosto de 2019. Eu, Maria do Socorro Carvalho Brasil, Estagiário, 41977,
o digitei.
Juíza de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
Assinado Por Certificação Digital

EDITAL DE CURATELA
JUSTIÇA GRATUITA
Processo nº:
Classe:
Assunto:

0145036-09.2015.8.06.0001
Interdição
Tutela e Curatela
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Maria Aurineide Macedo
Maria Lúcia Paiva de Macêdo e outros

A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ SABER
aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a curatela
de JOÃO AURIMAR DE MACEDO, (brasileiro, casado, aposentado, RG nº. 91002007057-SSP/CE e CPF nº. 097.727.903-00,
residente e domiciliado na Rua Ana Nery, 604, Jardim América, Fortaleza/CE), que é portador de doença mental catalogado no
CID sob a numeração 10 G45.0. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte
autora, sendo o curatelado incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeada a Sra. MARIA AURINEIDE MACEDO, (brasileira,
solteira, funcionária pública federal, RG: nº. 2005010188764 SSP/CE e CPF nº. 170.250.873-00), CURADORA DEFINITIVA do
referido curatelado, cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 14 de agosto
de 2019, cujo teor final da sentença é o seguinte: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, para submeter o Sr. JOÃO
AURIMAR DE MACEDO ao regime de curatela, declarando-o limitado ao exercício pessoal dos atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, na forma da legislação já referida e do art. 4º, inciso III, do Código Civil Brasileiro, e, de acordo
com o previsto nos arts. 1.767 e seguintes, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, nomeio-lhe curadora a parte requerente
e irmã, MARIA AURINEIDE MACEDO que passa a representar o curatelado nos atos jurídicos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, aí incluída a gestão de eventual benefício assistência ou previdenciário. A curadora nomeada
deverá comparecer em juízo para prestar o devido compromisso.” (...).” O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Fortaleza/CE, em 16 de agosto de 2019. Eu, Maria do
Socorro Carvalho Brasil, Estagiário, 41977, o digitei.
Juíza de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
Assinado Por Certificação Digital

EDITAL DE CURATELA
JUSTIÇA GRATUITA
Processo nº:
0160315-30.2018.8.06.0001
Classe:
Tutela e Curatela - Nomeação
Assunto:
Família
Requerente
Ana Virgínia da Silva Sampaio
Requerido
Evelma Silvestre Dias
Defensor público e Promotor
Curadoria Especial de Ausentes da Defensoria Pública e outro
A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ SABER
aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a curatela de
EVELMA SILVESTRE DIAS,(brasileira, solteira, RG:nº99015046507- SSPDS/CE, CPF:nº621.443.013.-36),que é portadora de
esquizofrenia e de transtornos esquizotímicos, ( CID (10): F72.0 + F29.0). O conjunto das provas documental e pericial revelam
a veracidade das alegações da parte autora, sendo a curatelada incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeada a Sra. ANA
VIRGÍNIA DA SILVA SAMPAIO, brasileira, solteira, desempregada, RG: nº 2008670714-5-SSPDS/CE, CPF: nº 074.828.16305), CURADORA DEFINITIVA da referida curatelada, cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido
processo foi julgado em 13 de agosto de 2019, cujo teor final da sentença é o seguinte:” (...) Posto isso, julgo procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a Sra. Evelma Silvestre Dias limitada para exercer pessoalmente atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma da legislação já referida e do art. 4º, inciso III, do Código Civil brasileiro,
nomeando-lhe curadora a parte requerente Sra. Ana Virgínia da Silva Sampaio, (...).” O presente edital deverá ser publicado 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Fortaleza/CE, em 14 de agosto de 2019.
Eu, Maria do Socorro Carvalho Brasil, Estagiário, 41977, o digitei.
Juíza de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
Assinado Por Certificação Digital

EDITAIS DA 6ª VARA DE FAMÍLIA

EDITAL DE CURATELA – Justiça Gratuita
Processo nº:
Classe:
Requerente
Requerido

0 164554-77.2018.8.06.0001
Tutela e Curatela - Nomeação
Maria Alzenira da Silva Rodrigues
Maria José da Silva

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ
SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a
curatela de Maria José da Silva, que é portadora de demência de Alzheimer, CID(10) G30.1 e transtorno depressivo, CID(10)
F33. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo o(a) curatelado(a)
incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a).Maria Alzenira da Silva Rodrigues, CURADOR(A) DEFINITIVO(A)
do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em
07/08/2019, cujo teor final da sentença é o seguinte: “No caso dos autos, ainda é certo que a requerente é parte legítima à
promoção da curatela, nos termos do art. 747, II do CPC/2015. Sendo assim, atento ao 4º, III, do CC/02 com redação dada pela
Lei nº 13.146/2015, julgo procedente o pedido inaugural, oportunidade em que decreto a curatela de MARIA JOSÉ DA SILVA e,
por via de consequência, nomeio MARIA ALZENIRA DA SILVA RODRIGUES, sua curadora, cujas atribuições estão circunscritas
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às restrições referentes os atos de natureza negocial e patrimonial(...)”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Fortaleza/CE, em 12 de agosto de 2019. Eu, Maria
Myrthes Lima Bezerra, Analista Judiciário Adjunto, 200508, o digitei.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
Assinado Por Certificação Digital

EDITAL DE CURATELA – Justiça Gratuita
Processo nº:
Classe:
Interditante
Curatelado

01 68804-56.2018.8.06.0001
Interdição - Curatela
Natasha da Silva Carvalho
Francisco Galdino Carvalho

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ
SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a
curatela de Francisco Galdino Carvalho, que é portador de Transtorno Depressivo grave com sintomas psicóticos, CID 10:
F07.2 + F06.2. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo
o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). Natasha da Silva Carvalho, CURADOR(A)
DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo
foi julgado em 07/08/2019, cujo teor final da sentença é o seguinte: “No caso dos autos, ainda é certo que a requerente é parte
legítima à promoção da curatela, nos termos do art. 747, II do CPC/2015, consoante documento das fls. 08/09. Sendo assim,
atento ao 4º, III, do CC/02 com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, julgo procedente o pedido inaugural, oportunidade em
que decreto a curatela, desta feita em caráter definitivo, de Francisco Galdino Carvalho e, por via de consequência, nomeio
Natasha da Silva Carvalho, sua curadora, cujas atribuições estão circunscritas às restrições constantes do art. 1.782, referente
os atos de natureza negocial e patrimonial(...)”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Fortaleza/CE, em 12 de agosto de 2019. Eu, Maria Myrthes Lima Bezerra,
Analista Judiciário Adjunto, 200508, o digitei.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
Assinado Por Certificação Digital

EDITAL DE CURATELA – Justiça Gratuita
Processo nº:
Classe:
Requerente
Requerido

013 7312-46.2018.8.06.0001
Tutela e Curatela - Nomeação
Francisco Ivo Carneiro da Silva
Francisco Valdemir Carneiro da Silva

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ
SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a
curatela de Francisco Valdemir Carneiro da Silva, que é portador de encefalopatia (CID G934), hemorragia gastrointestinal
(CID K922), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F101). O conjunto das provas documental
e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens.
Foi nomeado(a) o(a) Sr(a).Francisco Ivo Carneiro da Silva, CURADOR(A) DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo
múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 07/08/2019, cujo teor final da
sentença é o seguinte: “No caso dos autos, ainda é certo que a requerente é parte legítima à promoção da curatela, nos termos
do art. 747, II do CPC/2015, tendo em vista os documentos das fls. 09/10 e 75. Sendo assim, atento ao 4º, III, do CC/02 com
redação dada pela Lei nº 13.146/2015, julgo procedente o pedido inaugural, oportunidade em que decreto a curatela/interdição
de FRANCISCO VALDEMIR CARNEIRO DA SILVA e, por via de consequência, nomeioFRANCISCO IVO CARNEIRO DA SILVA,
seu curador, cujas atribuições estão circunscritas às restrições constantes do art. 1.782, referente os atos de natureza negocial
e patrimonial(...)”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, §
3º, do CPC/2015. Fortaleza/CE, em 12 de agosto de 2019. Eu, Maria Myrthes Lima Bezerra, Analista Judiciário Adjunto, 200508,
o digitei.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara de Família (SEJUD 1º Grau)
Assinado Por Certificação Digital

VARAS DE FALÊNCIA
EDITAIS DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
PODER JUDICIÁRIO Comarca de Fortaleza 2a Vara de Recuperação de Empresas e Falências
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO 30 DIAS)
Processo n.° 0133021-66.2019.8.06.0001
Classe
Procedimento Comum
Assunto
Usucapião Ordinária
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

488

Requerente Jose Amaro Cintra Figueiredo
O Dr. Cláudio de Paula Pessoa, Juiz de Direito da 2a VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS desta
Cidade de Fortaleza, Capital do Ceará, por nomeação legal, FAZ SABER a quem interessar possa, por meio deste Edital, que
perante este juízo tramita uma Ação de Usucapião, promovida por JOSÉ AMARO CINTRA FIGUEIREDO, com o objetivo de que
lhe seja declarado o domínio do seguinte imóvel: “um terreno de forma regular, situado na Rua Luiza Miranda Coelho, 1575,
CEP 60.811-110, onde encontra encravada a casa de n° 1575 - no bairro Luciano Cavalcante - Ceará - com descrição deste
perímetro ao NORTE (fundos), vértice PO1, de coordenadas N. 9582608,778m e 557483,224m; deste segue confrontando com
o imóvel de n.59 que faz para a Rua “A” , de propriedade de Ricardo Cesar Pontes Mendonça, com os seguintes azimutes e
distancias: 103o53’17” e 12,00m até o vértice PO2, de coordenadas n°9582605,898m e n°557494,873m, deste segue ao LESTE
(lado esquerdo), confrontando com o imóvel de n°1585, que faz Frente para a Rua Luiza Miranda Coelho, de propriedade de
Eugênia Cavalcante Sampaio, com os seguintes azimutes e distancias: 170°46’19” e 28,00m até o vértice PO3, de coordenadas
N° 9582578,260m e n° 557499,363m; (distando 50,00 m para a Avenida Washington Soares) deste os seguintes azimutes e
distancias: 283°53’17” e 12,00m até o vértice PO4, de coordenadas N 9582581,140m e n°557487,714m; deste segue ao lado
OESTE (lado direito), confrontando com imóvel de n°1565, que faz Frente para a Rua Luiza de Miranda Coelho, de propriedade
de JoselitaMatos Teixeira, com os seguintes azimutes e distâncias: 350°46’19” e 28,00m até o vértice PO1 de coordenadas
n° 9582608,778m e E 557483,224m; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano
Central 39 WGr Datum SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias , área e perímetro foram calculadas no plano de projeção
UTM”. Por determinação do Exmo. Juiz de direito respondendo por esta unidade judiciária, foi expedido o presente edital, com
prazo de 30 (trinta) dias, por meio do qual ficam CITADOS os réus incertos ou desconhecidos e eventuais interessados, para
todos os atos e termos do presente processo, bem como, para, querendo, contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, contados a partir do fim do prazo concedido neste edital. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Dado e
passado nesta Vara de Recuperação de Empresas e Falências, em Fortaleza - Ce, aos 29 de agosto de 2019. Eu, Selma Maria
Bezerra Montenegro, Auxiliar Judiciário, matrícula 12354, o digitei. Subscrito pelo Supervisor de Unidade Judiciária.
Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES
Processo n.º: 0106002-56.2017.8.06.0001
Classe:
Recuperação Judicial
Assunto:
Concurso de Credores
Massa Recuperanda, Credor e Requerente: Cstore e outros
O Dr. Cláudio de Paula Pessoa, Juiz de Direito da 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS de Fortaleza,
capital do Estado do Ceará, por nomeação legal... FAZ PUBLICAR, por meio deste, o Quadro Geral de Credores da MASSA FALIDA
DE A.M FEIJÃO DE MENEZES., CNPJ nº 00.796.209/0001-03; CENTRAL DE NEGÓCIOS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ: 09.675.367/0001-80 e MARCUS VINICIUS FEIJÃO DE MENEZES – EPP, inscrita
no CNPJ: 07.217.583/0001-56, doravante denominados CSTORE, constante às fls. 2.009/2.016 dos autos, nos termos do artigo
18, § úico da Lei 11.101/05, tudo em conformidade com a despacho de fls. 2.022, a seguir transcrito:”Vistos. Observa-se dos
autos petiç?o da Administradora Judicial, à fls. 2007/2016, juntando o Quadro Geral de Credores, o que contempla a solicitaç?o
das recuperandas, na petiç?o de fls. 1.987/1.989, por equíoco, nã apreciada no despacho de fls. 2005, de modo que determino a
publicaç?o do Quadro Geral de Credores. Expeç-se o edital de praxe. Expedientes necessáios. Fortaleza (CE), 04 de setembro
de 2019. Cládio de Paula Pessoa Juiz”. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará
aos 09 de setembro de 2019. Eu, Selma Maria Bezerra Montenegro, Auxiliar Judiciáio, matríula 12354, o digitei. Subscrito pelo
Supervisor de Unidade Judiciáia.
QUADRO GERAL DE CREDORES ÀS FLS. 2.009 a 2.016:
Classificação dos créditos
Créditos (R$)
Crédito trabalhista
R$ 180.616,86
10
Crédito com privilégio especial – Microempresas
Crédito Quirografário
R$ 4.436.662,41 34
TOTAL
R$ 4.686.728,77 48
CREDOR

CPF

Credores
R$ 69.449,50

4

TRABALHISTA

R$ 6.997,44

CLASSIFICAÇÃO VALOR

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 658.677.263-04
FRANCISCO RAPHAEL SALES EUGÊNIO

659.912.143-87
TRABALHISTA
R$ 15.697,34
JIMMY ALVES FREITAS 014.821.423-17
TRABALHISTA
R$ 11.664,14
JOSE RENATO SANTOS ALVES 892.498.793-34
TRABALHISTA
R$ 35.297,24
LAERCIO CAVALCANTE FREIRE 640.130.143-00
TRABALHISTA
R$ 10.843,45
LUDILENE PARENTE PONTE
634.361.083-91
TRABALHISTA
R$ 30.857,34
EVALDO BEZERRA RIOLO
624.219.053-20
TRABALHISTA
R$ 10.966,97
JULIANA ALMEIDA CHAVES
618.563.553-49
TRABALHISTA
R$ 29.754,78
LAIS SILVA TORQUATO 024.914.343-77
TRABALHISTA
R$ 13.034,82
MARIA ELINETE PRIMO 861.374.173-87
TRABALHISTA
R$ 15.503,34
Total - trabalhista
R$ 180.616,86
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EXCELÊNCIA COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA - ME
17.812.458/0001-48
PRIVILÉGIO
ESPECIAL
MICROEMPRESAS
R$ 5HPRIME COM. ACES. TELEF. LTDA - EPP 18.694.300/0001-83
PRIVILÉGIO
ESPECIAL - MICROEMPRESAS
R$ 11.990,48
I N M FALCÃO – ME
04.254.479/0001-43
PRIVILÉGIO ESPECIAL - MICROEMPRESAS R$ 224,95
MAURO DA SILVEIRA – EPP
04.054.392/0001-22
PRIVILÉGIO ESPECIAL - MICROEMPRESAS R$ 990,00
Total - privilégio especial - microempresas
R$ 69.449,50
BANCO SAFRA S/A (crédito cedido fiduciariamente) 58.160.789/0004-70
ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
56.525.025/0001-63
ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
56.525.025/0006-78

QUIROGRAFÁRIO R$ 17.623,00
QUIROGRAFÁRIO R$ 24.283,96
QUIROGRAFÁRIO R$ 55.566,25

ALL NATIONS COMÉRCIO EXTERIOR S.A 00.070.112/0005-42
QUIROGRAFÁRIO R$ 302.534,64
ATOR COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA
11.108.019/0001-72
QUIROGRAFÁRIO R$
33.443,73
CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA
24.073.694/0001-55
QUIROGRAFÁRIO R$ 65.515,27
BRASFORMA IND. E COM. LTDA 57.443.988/0001-80
QUIROGRAFÁRIO R$ 4.203,08
COELCE
07.047.251/0001-70
QUIROGRAFÁRIO R$ 2.183,38
FOCUS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA 14.445.123/0001-40
QUIROGRAFÁRIO R$ 59.713,97
JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO
16.571.889/0001-05
QUIROGRAFÁRIO R$ 8.220,00
FIDC – FUNDO INVEST DIREITOS CREDITÓRIOS (contrato de cessão)
09.239.216/0001-89
QUIROGRAFÁRIO R$ 21.550,00
MULTI ASSET FIDC MULTISSETORIAL (contrato de cessão) 10.841.847/0001-52
QUIROGRAFÁRIO R$
16.200,00
MAXTECH COMERCIAL IMP E EXP LTDA 04.127.509/0001-50
QUIROGRAFÁRIO R$ 29.289,65
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 94.623.741/0002-53
QUIROGRAFÁRIO R$ 36.609,41
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 94.623.741/0003-34
QUIROGRAFÁRIO R$ 4.968,21
OFFICER SA DISTR. PROD. TEC.
71.702.716/0001-89
QUIROGRAFÁRIO R$ 273.990,04
PROKTEL NEGÓCIOS LTDA
26.605.868/0001-09
QUIROGRAFÁRIO R$ 3.445,00
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Processo n° 0030528-79.2017.8.06.0001
05.607.657/0010-26
QUIROGRAFÁRIO R$ 146.974,34
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Processo n° 0030528-79.2017.8.06.0001
05.607.657/0008-01
QUIROGRAFÁRIO R$ 8.474,83
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
736,10
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
Processo n° 0030528-79.2017.8.06.0001
05.607.657/0001-35

05.607.657/0009-92

QUIROGRAFÁRIO R$

QUIROGRAFÁRIO R$ 50.351,74

SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA
Processo n° 0015339-27.2018.8.06.0001
82.743.287/0001-04
QUIROGRAFÁRIO R$ 25.212,57
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A 02.101.894/0011-03
QUIROGRAFÁRIO R$
47.991,30
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A 02.101.894/0016-18
QUIROGRAFÁRIO R$
19.373,83
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A 02.101.894/0012-94
QUIROGRAFÁRIO R$ 1.366,90
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A 02.101.894/0004-84
QUIROGRAFÁRIO R$ 3.514,68
TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA
07.272.825/0004-57
QUIROGRAFÁRIO R$
17.201,97
TICKET SERVIÇOS S/A 47.866.934/0001-74
QUIROGRAFÁRIO R$ 4.212,66
UNICOBA IND COMP ELETR INF LTDA
07.589.288/0001-20
QUIROGRAFÁRIO R$ 7.333,57
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0001-55
QUIROGRAFÁRIO R$ 703,86
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/0001-12
QUIROGRAFÁRIO R$ 175.534,87
BANCO DO BRASIL
Processo n° 0043056-48.2017.8.06.0001
00.000.000/0001-91
QUIROGRAFÁRIO R$ 2.266.759,91
BANCO ITAÚ 60.701.190/1159-39
QUIROGRAFÁRIO R$ 700.335,33
BANCO OURINVEST S/A
Processo n° 0035724-30.2017.8.06.0001
78.632.767/0001-20
QUIROGRAFÁRIO R$ 1.244,36
Total de crédito quirografário
R$ 4.436.662,41
Total

R$ 4.686.728,77

Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito
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VARAS DA JURISDIÇÃO CRIMINAL

VARAS DO JÚRI
EDITAIS DA 3ª VARA DO JÚRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RÉU PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO
O Dr. VICTOR NUNES BARROSO, Juiz de Direito da Terceira Vara do Júri, desta Comarca de Fortaleza, capital do Estado
do Ceará, por nomeação legal etc. FAZ SABER que, perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público do Estado
do Ceará a pessoa de JORGE MARQU ES DA SILVA, filho de Otacílio Almeida da Silva e Francisca Marques da Silva, como
incurso(a) nas sanções do art. 121, caput, do CPB. Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente e o(a)
réu(ré) foi pronunciado(a) nos termos da exordial acusatória, devendo ser submetido(a) a julgamento pelo Tribunal Popular do
Júri Estando o réu em local incerto e não sabido, com fulcro no art. 420, parágrafo único, art. 431 e 370 do Código de Processo
Penal, mandei expedir o presente edital, com prazo de 10 (dez) dias, pelo qual fica intimado o(a) réu(ré) JORGE MARQUES DA
SILVA intimado(a) a comparecer a seu JULGAMENTO pelo Tribunal Popular do Júri, designado para o dia 03 de outubro de
2019, às 10h, no Terceiro Salão do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua, sito à Rua Desembargador Floriano Benevides, 220, Água
Fria, Fortaleza/CE. (...) Expedientes necessários. Eu, Liana Mota, matrícula 4958, digitei e subscrevo. Fortaleza/CE, em 9 de
setembro de 2019.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RÉU PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO
O Dr. VICTOR NUNES BARROSO, Juiz de Direito da Terceira Vara do Júri, desta Comarca de Fortaleza, capital do
Estado do Ceará, por nomeação legal etc. FAZ SABER que, perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público do
Estado do Ceará a pessoa de ALBECI AUGUSTO DA SILVA, filho de Cosmo Augusto de Sousa e Raimunda Nonata da Silva,
como incurso(a) nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB. Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada
procedente e o(a) réu(ré) foi pronunciado(a) nos termos da exordial acusatória, devendo ser submetido(a) a julgamento pelo
Tribunal Popular do Júri Estando o réu em local incerto e não sabido, com fulcro no art. 420, parágrafo único, art. 431 e 370 do
Código de Processo Penal, mandei expedir o presente edital, com prazo de 10 (dez) dias, pelo qual fica intimado o(a) réu(ré)
ALBECI AUGUSTO DA SILVA intimado(a) a comparecer a seu JULGAMENTO pelo Tribunal Popular do Júri, designado para o
dia 04 de outubro de 2019, às 10h, no Terceiro Salão do Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua, sito à Rua Desembargador Floriano
Benevides, 220, Água Fria, Fortaleza/CE. (...) Expedientes necessários. Eu, Liana Mota, matrícula 4958, digitei e subscrevo.
Fortaleza/CE, em 9 de setembro de 2019.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RÉU PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO
O Dr. VICTOR NUNES BARROSO, Juiz de Direito da Terceira Vara do Júri, desta Comarca de Fortaleza, capital do Estado
do Ceará, por nomeação legal etc. FAZ SABER que, perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público do Estado
do Ceará a pessoa de FRANCISCO HUGO FERREIRA DA CRUZ, filho de Francisco da Cruz Amâncio e Fátima Ferreira da
Cruz, como incurso(a) nas sanções do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 73, do CPB e art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do
CPB. Concluída a instrução criminal, a denúncia foi julgada procedente e o(a) réu(ré) foi pronunciado(a) nos termos da exordial
acusatória, devendo ser submetido(a) a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri Estando o réu em local incerto e não sabido,
com fulcro no art. 420, parágrafo único, art. 431 e 370 do Código de Processo Penal, mandei expedir o presente edital, com
prazo de 10 (dez) dias, pelo qual fica intimado o(a) réu(ré) FRANCISCO HUGO FERREIRA DA CRUZ intimado(a) a comparecer
a seu JULGAMENTO pelo Tribunal Popular do Júri, designado para o dia 11 de outubro de 2019, às 10h, no Terceiro Salão do
Júri, no Fórum Clóvis Beviláqua, sito à Rua Desembargador Floriano Benevides, 220, Água Fria, Fortaleza/CE. (...) Expedientes
necessários. Eu, Liana Mota, matrícula 4958, digitei e subscrevo. Fortaleza/CE, em 9 de setembro de 2019.

EDITAIS DA 4ª VARA DO JÚRI
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo n.º: 0114104-96.2019.8.06.0001
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Homicídio Qualificado
Ministério Público e
Autoridade Policial:
Ministério Público do Estado do Ceará e outro
Réu: Cristiane Gomes da Silva e outros
Finalidade da Citação: Apresentação de resposta escrita à denúncia
O(A) Dr.(a) Antonio Carlos Pinheiro Klein Filho, Juiz da 4ª Vara do Júri por nomeação legal. Faz saber a todos o presente
edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo
Ministério Público o(a) ALISSON RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileiro, mãe Maria Fabiana Rodrigues de Almeida, Nascido/
Nascida 03/09/1998, natural de Fortaleza - CE, Rua Dom Helio Campos, 202, Resid. Dom Helder Câmara, Qd A, Bl 22, apto. 202,
Carlito Pamplona, CEP 60311-630, Fortaleza - CE, como incurso(a) nas sanções do Art.148,§2º do Código Penal, art.121,§2º,
I e IV do Código Penal, na forma do art.29,caput e 69 do CP , nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do
Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo
de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a
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responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia,
ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em
sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo
e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso,
decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Processo n.º: 0112173-10.2009.8.06.0001
Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Crimes contra a vida
Vítima, Autor e
Ministério Público
Joao Camilo da Costa e outros
Réu Claudio dos Santos Barros
O(A) Dr.(a) Antonio Carlos Pinheiro Klein Filho, Juiz da 4ª Vara do Júri por nomeação legal etc. Faz saber a todos o presente
edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, no processo a que responde perante
este Juízo, o(a) réu(ré) CLAUDIO DOS SANTOS BARROS, pai Jose Cleuson Moreira Barros, mãe Esmeralda dos Santos
Barros, Nascido/Nascida 23/11/1972, com endereço à Rua C, 281, João Paulo II, Barroso, CEP 60863-560, Fortaleza - CE, por
infração ao artigo 121, §1º do CP, fato ocorrido no dia 09/08/2009, foi condenado(a) à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por sentença datada de 10/06/2019. Como não foi possível intimá-lo(a)
pessoalmente, pelo presente edital fica intimado(a) da mencionada sentença, da qual poderá interpor, dentro de 5 (cinco) dias,
a contar do término do prazo em questão, o recurso cabível sob pena de ver passar em julgado.

VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EDITAIS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
1ª Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza
EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO Nº 0021921-14.2016.8.06.0001
COM PRAZO DE VINTE (20)) DIAS
JUSTIÇA GRATUITA
A DOUTORA RITA EMÍLIA C.R.B. DE MENEZES ,FAZ SABER AOS INTERESSADOS, aos que o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento que, por este Juízo, tramita a ação acima referida, e que SEJA(M) CITADO(S) a Empresa STREET
BEE LTDA, na pessoa de seu representante legal. Por todo o exposto, restando confirmada a infração administrativa apontada
no auto de infração de fls. 02, julgo, por sentença, procedente a referida autuação, condeno a empresa autuada STREET BEE
LTDA ao pagamento de multa equivalente a 03 (três) salários mínimos, a ser recolhida, e que deverá, obrigatoriamente, ser
revertida ao Fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município, o que faço com esteio nos
arts. 258 da Lei nº 8.069/90.CUMPRA-SE.
RITA EMÍLIA C.R.B. DE MENEZES
Juíza de Direito

VARAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EDITAIS DA 6ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0422444-92.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Publica Municipal
Executado Construtora Metro Ltda
Valor da Causa R$ 141.218,14
Citando(a)(s): CONSTRUTORA METRO LTDA, CNPJ 07377658000166
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados do
transcurso do
prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais, ou
garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora, observada a
gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados, facultandose, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento, nem a
garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido diploma
legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado no local
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de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0412298-55.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Industria Textil Fiatex Ltda
Valor da Causa R$ 2.351,09
Citando(a)(s): INDUSTRIA TEXTIL FIATEX LTDA, CNPJ 07906985000168
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410791-59.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Maria do Socorro Nunes Quezado
Valor da Causa R$ 3.945,29
Citando(a)(s): MARIA DO SOCORRO NUNES QUEZADO, CPF 22013300344
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410329-05.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Terrenos Populares S/A Em Liquidacao
Valor da Causa R$ 3.148,80
Citando(a)(s): TERRENOS POPULARES S/A EM LIQUIDACAO, CNPJ 07242217000157
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0409873-55.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Terrenos Populares S/A Em Liquidacao
Valor da Causa R$ 2.408,67
Citando(a)(s): TERRENOS POPULARES S/A EM LIQUIDACAO, CNPJ 07242217000157
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
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do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0409903-90.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Joaquim Dias Caze
Valor da Causa R$ 2.143,97
Citando(a)(s): JOAQUIM DIAS CAZE, CPF 03107027391
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0419293-84.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Manoel Edilson Cardoso
Valor da Causa R$ 2.033,52
Citando(a)(s): MANOEL EDILSON CARDOSO, CPF 13597337368
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0419786-61.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Const e Imob Vetor Ltda
Valor da Causa R$ 2.175,46
Citando(a)(s): CONST E IMOB VETOR LTDA, CNPJ 09421553000192
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0419606-45.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
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Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Edna Ribeiro Bantim
Valor da Causa R$ 2.245,81
Citando(a)(s): EDNA RIBEIRO BANTIM, CPF 13700235291
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0413288-46.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Cipeme Construtora e Imobiliaria Pedro M
Valor da Causa R$ 2.356,58
Citando(a)(s): CIPEME CONSTRUTORA E IMOBILIARIA PEDRO M, CNPJ 07955123000125
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0413084-02.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Alvaro de Araujo Carneiro
Valor da Causa R$ 4.498,67
Citando(a)(s): ALVARO DE ARAUJO CARNEIRO, CPF 00857769391
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0412520-23.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Paulo Alberto Pandolfo
Valor da Causa R$ 3.105,31
Citando(a)(s): PAULO ALBERTO PANDOLFO, CPF 12204005053
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
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Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0411998-93.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Zeneida Ferreira Brasil
Valor da Causa R$ 2.136,01
Citando(a)(s): ZENEIDA FERREIRA BRASIL, CPF 31614230382
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410389-75.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Rosa Maria Damiao dos Santos
Valor da Causa R$ 3.319,34
Citando(a)(s): ROSA MARIA DAMIAO DOS SANTOS, CPF 22438149191
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410059-78.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Maria Neci Lopes
Valor da Causa R$ 2.829,91
Citando(a)(s): MARIA NECI LOPES, CPF 06113354334
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0409909-97.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Imobiliaria A J Carvalho S A
Valor da Causa R$ 2.379,02
Citando(a)(s): IMOBILIARIA A J CARVALHO S A, CNPJ 07197254000190
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
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observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0421383-02.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Publica Municipal
Executado Francisco Edinaldo de Aguiar
Valor da Causa R$ 2.205,62
Citando(a)(s): FRANCISCO EDINALDO DE AGUIAR, CPF 75644096300
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0405734-60.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Valdecilio Saldanha Fontenele
Valor da Causa R$ 2.159,42
Citando(a)(s): VALDECILIO SALDANHA FONTENELE, CPF 00027782387
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0130129-92.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Taxas
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - Arce
Executado Antonio de Moura Neto
Valor da Causa R$ 3.746,00
Citando(a)(s): ANTONIO DE MOURA NETO, CPF 272.818.923-49
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0415343-67.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Antonio Fernandes Uchoa
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Valor da Causa R$ 3.679,48
Citando(a)(s): ANTONIO FERNANDES UCHOA, CPF 21222169304
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados do
transcurso do
prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais, ou
garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora, observada a
gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados, facultandose, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento, nem a
garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido diploma
legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado no local
de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0412370-42.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Ozael Ferreira dos Santos
Valor da Causa R$ 2.181,76
Citando(a)(s): OZAEL FERREIRA DOS SANTOS, CPF 31716474787
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0402448-74.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Maria Isaura de Sa Parente
Valor da Causa R$ 19.897,25
Citando(a)(s): MARIA ISAURA DE SA PARENTE, CPF 01644122391
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0401824-25.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Espolio de Helyett da Fonseca Maia
Valor da Causa R$ 14.745,53
Citando(a)(s): ESPOLIO DE HELYETT DA FONSECA MAIA, CPF 22213350310
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E,para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
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EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0424132-89.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Publica Municipal
Executado Jose de Almeida Vilar de Melo
Valor da Causa R$ 3.608,03
Citando(a)(s): JOSE DE ALMEIDA VILAR DE MELO, CPF 01323709304
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0420735-22.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Publica Municipal
Executado Construtora Edyma Ltda
Valor da Causa R$ 2.685,50
Citando(a)(s): CONSTRUTORA EDYMA LTDA, CNPJ 09419797000130
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0413144-72.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Messias Benicio Dantas
Valor da Causa R$ 3.666,07
Citando(a)(s): MESSIAS BENICIO DANTAS, CPF 03110966387
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0424493-09.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Publica Municipal
Executado Weber Teixeira Araujo
Valor da Causa R$ 5.918,32
Citando(a)(s): WEBER TEIXEIRA ARAUJO, CPF 50947818391
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
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facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0421119-82.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Publica Municipal
Executado Espolio de Antonio Mendes de Carvalho
Valor da Causa R$ 8.780,14
Citando(a)(s): ESPOLIO DE ANTONIO MENDES DE CARVALHO, CPF 00030694353
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410041-57.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Fundacao do Servico Social de Fortaleza
Valor da Causa R$ 2.455,77
Citando(a)(s): FUNDACAO DO SERVICO SOCIAL DE FORTALEZA, CNPJ 06970511000112
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410437-34.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Casas Gomes de Freitas Ltda
Valor da Causa R$ 2.262,67
Citando(a)(s): CASAS GOMES DE FREITAS LTDA, CNPJ 07304041000110
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410677-23.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa PrincipalProcuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Eduardo Aguiar Gurgel
Valor da Causa R$ 3.725,15
Citando(a)(s): EDUARDO AGUIAR GURGEL, CPF 00010510320
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Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0411100-80.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Espólio de Rafael Arcanjo Soares Araújo
Valor da Causa R$ 2.488,79
Citando(a)(s): ESPÓLIO DE RAFAEL ARCANJO SOARES ARAÚJO0
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0400371-58.2017.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Luiza de Marilac Duarte Barreto Me
Valor da Causa R$ 68.072,62
Citando(a)(s): LUIZA DE MARILAC DUARTE BARRETO ME, CNPJ 03819189000137
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0103590-60.2014.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Município de Fortaleza
Executado Joao Francisco da Costa
Valor da Causa R$ 6.291,03
Citando(a)(s): JOAO FRANCISCO DA COSTA, CPF 073.696.623-49
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0103354-11.2014.8.06.0001
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Classe Assunto Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Município de Fortaleza
Executado Irmaos Campelo
Valor da Causa R$ 2.286,41
Citando(a)(s): IRMAOS CAMPELO, CNPJ 07235443000100
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0418285-72.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Vaudelice Cavalcante Anchieta
Valor da Causa R$ 2.072,27
Citando(a)(s): VAUDELICE CAVALCANTE ANCHIETA, CPF 29409837391
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0100294-30.2014.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Município de Fortaleza
Executado Espolio de Ediberto Mendes Ferreira
Valor da Causa R$ 3.683,56
Citando(a)(s): ESPOLIO DE EDIBERTO MENDES FERREIRA, CPF 000.322.553-49
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0400491-04.2017.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado G G dos Santos Me
Valor da Causa R$ 4.545,41
Citando(a)(s): G G DOS SANTOS ME, CNPJ 10823509000198
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
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no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0400103-04.2017.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Telexpress Servicos de Entrega Ltda
Valor da Causa R$ 98.491,26
Citando(a)(s): TELEXPRESS SERVICOS DE ENTREGA LTDA, CNPJ 10784224000195
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0409351-28.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Andrea Flavia Peluso Frolka
Valor da Causa R$ 2.208,23
Citando(a)(s): ANDREA FLAVIA PELUSO FROLKA, CPF 05612259743
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410593-22.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Construtora e Imobiliaria Qv Ltda
Valor da Causa R$ 2.612,00
Citando(a)(s): CONSTRUTORA E IMOBILIARIA QV LTDA, CNPJ 06969661000106
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410797-66.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Djacir Queiroz Sampaio Filho
Valor da Causa R$ 2.612,69
Citando(a)(s): DJACIR QUEIROZ SAMPAIO FILHO, CPF 21827680334
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
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do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0413126-51.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Favo S/A Empreendimentos e Participacoes
Valor da Causa R$ 3.863,73
Citando(a)(s): FAVO S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, CNPJ 01415329000186
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0412514-16.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Ana Maria Abreu Carvalho
Valor da Causa R$ 2.453,45
Citando(a)(s): ANA MARIA ABREU CARVALHO, CPF 17035554300
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0419804-82.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Edson Seabra Junior
Valor da Causa R$ 2.356,32
Citando(a)(s): EDSON SEABRA JUNIOR, CPF 06158250368
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0419425-44.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
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Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Francisca das Chagas Soares
Valor da Causa R$ 2.315,17
Citando(a)(s): FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES, CPF 11257601334
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0400166-63.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Gram-eollic-industria de Artefatos de Me
Valor da Causa R$ 4.112,44
Citando(a)(s): GRAM-EOLLIC-INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE ME, CNPJ 35038868000165
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0418603-55.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Jardelina Siqueira de Freitas
Valor da Causa R$ 2.030,43
Citando(a)(s): JARDELINA SIQUEIRA DE FREITAS, CPF 19242158372
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0418543-82.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Jose Alberto Teixeira da Silva
Valor da Causa R$ 2.008,26
Citando(a)(s): JOSE ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA, CPF 01515136353
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
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Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0103619-13.2014.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Município de Fortaleza
Executado Espolio de Raimundo Tome dos Santos
Valor da Causa R$ 3.870,70
Citando(a)(s): ESPOLIO DE RAIMUNDO TOME DOS SANTOS, CPF 074.377.653-49
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0029418-60.2008.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Pública Municipal
Executado Master S A Tecidos Plasticos
Valor da Causa R$ 12.712,63
Citando(a)(s): MASTER S A TECIDOS PLASTICOS0
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0423675-57.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Maciel Imoveis Ltda
Valor da Causa R$ 5.268,39
Citando(a)(s): MACIEL IMOVEIS LTDA, CNPJ 63543227000101
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0421485-24.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Publica Municipal
Executado Casas Gomes de Freitas Ltda
Valor da Causa R$ 3.810,88
Citando(a)(s): CASAS GOMES DE FREITAS LTDA, CNPJ 07304041000110
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
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observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0179149-86.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Município de Fortaleza
Executado Antonio Portela Machado
Valor da Causa R$ 4.879,00
Citando(a)(s): ANTONIO PORTELA MACHADO, CPF 081.669.433-87
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0424992-90.2015.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Francisco Eliclaudio Torres Quirino
Valor da Causa R$ 963,00
Citando(a)(s): FRANCISCO ELICLAUDIO TORRES QUIRINO, CPF 02472078398
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0413629-72.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Raimundo Passos da Rocha
Valor da Causa R$ 2.075,01
Citando(a)(s): RAIMUNDO PASSOS DA ROCHA, CPF 00108383334
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0030583-45.2008.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Fazenda Pública Municipal
Executado Antonio Barbosa Bernado
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Valor da Causa R$ 3.671,85
Citando(a)(s): ANTONIO BARBOSA BERNADO, CPF 022.113.432-87
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0410737-93.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Emp Imob e Turisticos Jerusalem Ltda
Valor da Causa R$ 2.125,95
Citando(a)(s): EMP IMOB E TURISTICOS JERUSALEM LTDA, CNPJ 09503657000146
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0407023-28.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Juliane Albuquerque Carneiro
Valor da Causa R$ 2.239,89
Citando(a)(s): JULIANE ALBUQUERQUE CARNEIRO, CPF 41385713372
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº 0406994-75.2016.8.06.0001
Classe Assunto Execução Fiscal - Dívida Ativa
[Tipo Completo da Parte Ativa Principal]
Procuradoria Geral do Municã-pio de Fortaleza
Executado Pedro Ferreira da Silva
Valor da Causa R$ 3.690,73
Citando(a)(s): PEDRO FERREIRA DA SILVA, CPF 15500527304
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s)
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para, em 30 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital, efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de: a) depósito em dinheiro; b) fiança bancária; ou c) nomeação de bens à penhora,
observada a gradação estabelecida no art. 11, da Lei nº 6.830/80, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados,
facultando-se, em momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 30 (trinta) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto dos bens do executado, nos termos dos arts. 10 e 11, do aludido
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, que será afixado
no local de costume e publicado 1 vez(es), na forma da lei. Fortaleza/CE., em 05 de setembro de 2019.
Rogerio Henrique do Nascimento
Juiz
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VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EDITAIS DO JUIZADO ESPECIAL - 7ª UNIDADE COMARCA FORTALEZA - MONTESE
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
7ª UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE FORTALEZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº 0046377-20.2015.8.06.0015
Natureza: Procedimento Penal
Réu/Indiciado: Sidney Rigdon Marinho Almeida
Vítima: Lavoisier Lopes Campos
Infração: artigo 129 do Código Penal Brasileiro.
A DRA. ELIZABETH PASSOS RODRIGUES MARTINS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª UNIDADE DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA - CE
FAZ SABER, que na presente escrivania tramitou Procedimento Penal, autuada sob nº 0046377-20.2015.8.06.0015, em que
foi SENTENCIADO SIDNEY RIGDON MARINHO ALMEIDA, nascido aos 13/04/1988, natural de Fortaleza - CE, filho de Mairton
de Oliveira Almeida e Sandra Maria Marinho Pereira, residente e domiciliado sito à Travessa Almir, nº 2 - Coqueiral, Maracanaú CE, e tendo como vítima Lavoisier Lopes Campos, nascido aos 29/11/1961, natural de Cajazeiras - PB, filho de Osvaldo Ribeiro
Campos e Profira Lopes Campos, residende e domiciliado em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE:
INTIMAÇÃO da vitima, acima qualificada, nos termos da respeitavél sentença proferida nos autos, cujo teor, em resenha, é
o seguinte:
DECISÃO: “Diante do exposto, acolhendo o parecer ministerial acima mencionado, deixo de condenar o autor do fato
SIDNEY RIGDON MARINHO ALMEIDA, na penalidade cominada ao crime tipificado no Art. 129 do Código Penal Brasileiro,
o que faço com supedâneo no Art. 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, reconhecendo a extinção da punibilidade pelo
instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal.’’
As partes terão o prazo de 05 (cinco) dias para opor embargos de declaração e/ou 10 (dez) dias para interpor recurso de
apelação contra r. sentença, cujo prazo será contato após o término do prazo deste edital.
O presente edital será afixado no local de costume e publicado na forma da Lei.
Eu, Luziane Rodrigues de Aragão, estagiária de direito, o digitei. Fortaleza-CE, 10 de setembro de 2019.
Elizabeth Passos Rodrigues Martins
Juíza de Direito

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
7ª UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE FORTALEZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
Processo nº 3002218-75.2018.8.06.0001
Natureza: Procedimento Penal
Réu/Indiciado: Tais Souza do Nascimento
Vítima: Maria Rozilene Andrade de Sousa Santos
Infração: artigo 139 do Código Penal Brasileiro.
A DRA. ELIZABETH PASSOS RODRIGUES MARTINS, JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 7ª UNIDADE DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA - CE
FAZ SABER, que na presente escrivania tramitou Procedimento Penal, autuada sob nº 3002218-75.2018.8.06.0001, em
que foi SENTENCIADA TAIS SOUZA DO NASCIMENTO, nascida aos 04/01/1979, natural de Fortaleza - CE, filha de Francisco
de Assis Marques do Nascimento e Maria Clara Souza do Nascimento, residente e domiciliado sito à Avenida Senado Carlos
Jereissate, nº 363 - Jardim das Oliveiras, Fortaleza - CE, e tendo como vítima Maria Rozilene Andrade de Sousa Santos, natural
de Fortaleza - CE, filha de Francisco Rodrigues de Sousa e Antonio Andrade de Sousa, residende e domiciliada em lugar incerto
e não sabido.
FINALIDADE:
INTIMAÇÃO da vitima, acima qualificada, nos termos da respeitavél sentença proferida nos autos, cujo teor, em resenha, é
o seguinte:
DECISÃO: “Diante do exposto, considerando o que dispõe o Art. 145 c/c o Art. 103, ambos, do Código Penal Brasileiro, acolho
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o parecer ministerial acima descrito, e, por conseguinte, decreto a extinção da punibilidade de TAIS SOUZA DO NASCIMENTO,
pela decadência do direito de queixa, com fulcro no Art.107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.’’
As partes terão o prazo de 05 (cinco) dias para opor embargos de declaração e/ou 10 (dez) dias para interpor recurso de
apelação contra r. sentença, cujo prazo será contato após o término do prazo deste edital.
O presente edital será afixado no local de costume e publicado na forma da Lei.
Eu, Luziane Rodrigues de Aragão, estagiária de direito, o digitei. Fortaleza-CE, 10 de setembro de 2019.
Elizabeth Passos Rodrigues Martins
Juíza de Direito

COMARCAS DO INTERIOR

EDITAIS, EXPEDIENTES E AVISOS

COMARCA DE ACARAÚ - 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1087/2019
ADV: MARCOS RIGONY MENEZES COSTA (OAB 12659/CE), ADV: RONIZIA AUREA DE VASCONCELOS (OAB 24162/CE)
- Processo 0006139-85.2013.8.06.0028 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: J.A.V. - Vistos em
inspeção interna anual.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1088/2019
ADV: THULIO DE SOUSA COLARES (OAB 33016/CE) - Processo 0000395-36.2018.8.06.0028 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: E.R.S.F. - M.J.R.S. - Vistos em inspeção interna anual.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1089/2019
ADV: RONIZIA AUREA DE VASCONCELOS (OAB 24162/CE) - Processo 0006902-86.2013.8.06.0028 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Oliveira de Araujo - Manifeste-se a autora sobre o
documento de fl. 60, em 10 dias.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1091/2019
ADV: MARIA EDNA SILVEIRA (OAB 22193/CE) - Processo 0006720-03.2013.8.06.0028 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Simone Maria Monteiro de Menezes - ANTE O EXPOSTO, ENTENDO
POR BEM EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART.485,III E PARÁGRAFO 1°, NCPC.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1092/2019
ADV: CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA (OAB 10219/CE), ADV: AGLAILTON PATRICIO DE ANDRADE (OAB
10836-0/CE) - Processo 0006328-63.2013.8.06.0028 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito REQUERENTE: Raimundo Nonato de Vasconcelos - REQUERIDO: João Muniz Sobrinho - Intime-se as partes para, em 10 dias,
especificarem as provas que desejam produzir.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1093/2019
ADV: RAFAEL SILVA ANDRADE (OAB 22681/CE), ADV: JOSE ELIAS SILVEIRA FILHO (OAB 25524/CE) - Processo
0007199-93.2013.8.06.0028 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Thairo Silveira
de Matos - INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestar-se em réplica à contestação, bem
como requerer o que entender de direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1081/2019
ADV: MATEUS LIMA LOUZADA (OAB 17782/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 000524143.2011.8.06.0028 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - REQUERENTE: Ana Maria de Sousa Silveira REQUERIDO: Banco do Brasil - Ag. Acaraú - Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Segue a sentença.
Inicialmente, verifico ser inconteste a configuração de relação de consumo entre as partes, vez que se mostram preenchidos
os requisitos objetivos (prestação de serviços) e subjetivos (partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor).
Portanto, é certo que deve incidir, ao caso em tela, as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Há que se
destacar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser aplicável a legislação consumerista
às instituições financeiras, nos termos da súmula 297/STJ. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL RECURSO ESPECIAL AGRAVO
REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE AÇÃO REVISIONAL CAPITALIZAÇÃO
MENSAL IMPOSSIBILIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS
MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL INACUMULATIVIDADE SÚMULAS 30, 294 E 296/STJ CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS APLICABILIDADE SÚMULA 297/STJ DESPROVIMENTO. (...) 3 - No que tange
ao CDC (Código de Defesa do Consumidor), esta Corte tem entendido que é aplicável às instituições financeiras. Incidência
da Súmula 297 do STJ. Precedentes. (STJ - 4ª T., AgRg no REsp 528.247/RS, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 05.09.05, p. 413)
Fixadas essas premissas, deve-se destacar que a responsabilidade nas relações de consumo revela-se objetiva, dispensando
a comprovação de elemento subjetivo. Tal constatação, entretanto, nada interfere na necessidade de demonstração dos demais
elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal. Da análise do conjunto probatório trazido aos autos, constatase que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela parte autora na peça exordial. Explico. Observo que fora juntado
aos autos o contrato celebrado pela parte autora com o banco Bradesco (fls. 138/139), no qual consta a abertura de crédito
rotativo e a cobrança de tarifa de serviços. Analisando os extratos juntados pelo requerente em sua inicial, nota-se que o valor
depositado para o pagamento do financiamento era insuficiente para cobrir com os custos da tarifa de serviços e do empréstimo,
razão pela qual o mesmo acabou se utilizando do crédito rotativo para o adimplemento de suas obrigações. Assim, verifica-se
que após o uso sucessivo do crédito rotativo, o valor depositado pelo requerente passou a adimplir somente os juros, atrasando
as parcelas de seu financiamento, legitimando a cobrança do banco réu. Portanto, evidenciada a validade da pactuação e, por
consequência, da cobrança ora questionada, mostra-se descabido o pedido de indenização por danos morais e de inexistência
de débito, vez que ausente a configuração de qualquer afronta aos direitos da personalidade. Nesse sentido, colaciona-se o
seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS SOBRE PROVENTOS DO AUTOR EM FUNÇÃO DE EMPRÉSTIMO
EM APOSENTADORIA - FRAUDE NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA - DANO MORAL
NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA.1- Não agiu negligentemente a instituição financeira ao proceder o empréstimo
com desconto no benefício de aposentadoria do autor. 2- Ainda que se trate de relação de consumo, tinha a parte autora o
ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, a teor do art. 333, I do CPC. 3- Na hipótese, a parte
autora celebrou contrato com a ré atendendo todos os requisitos dispostos na Lei Civil, não havendo que se falar em defeito do
negócio, motivo pelo qual deve ser reconhecida a existência de relação jurídica. 4- O contrato firmado foi de livre e espontânea
vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento a maculá-lo. 5- Inconteste, portanto, nos autos a relação jurídica entre
as partes, não há se falar em reparação por danos morais. 6- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Relator(a):
FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 7ª Câmara Cível; Data do julgamento: 11/10/2016;
Data de registro: 11/10/2016) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo
o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários (Lei nº. 9.099/95).
Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
ADV: MATEUS LIMA LOUZADA (OAB 17782/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 000524143.2011.8.06.0028 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - REQUERENTE: Ana Maria de Sousa Silveira
- REQUERIDO: Banco do Brasil - Ag. Acaraú - Vistos em inspeção interna anual.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELINA MONTE STUDART GURGEL CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DE FATIMA LOUZADA ROCHA SILVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1096/2019
ADV: ELAINE CRISTINA DE VASCONCELOS (OAB 26479/CE), ADV: JULIO BERNARDINO DA SILVA NETO (OAB 31726/
CE) - Processo 0006394-72.2015.8.06.0028 - Procedimento Comum - Alimentos - REQUERENTE: S.M.S. - REQUERIDAS:
R.C.A.C.A. - Assim sendo, considerando que na Ação de Alimentos nº 10506-16.2017.8.06.0028, extinta nesta data por
continência, os alimentos provisórios foram arbitrados no importe de 15% (quinze) por cento do salário mínimo e que na
audiência de conciliação realizada às fls. 26 o genitor da criança ofertou 19% (dezenove por cento) do salário mínimo a título
de alimentos, hei por bem, em atendimento ao melhor interesse do menor, MAJORAR o valor dos alimentos provisórios para o
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patamar oferecido, qual seja, 19% (dezenove por cento) do salário mínimo vigente, atualmente calculado no valor de R$ 189,62
(cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), a serem pagos à requerida até o décimo dia de cada mês, mediante
depósito em conta bancária por ela fornecida, de sua titularidade.

COMARCA DE ACARAÚ - 2ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO DIAS DA SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE DIAS NETO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0231/2019
ADV: GERALDO MAGELA RIOS FILHO (OAB 8400/CE) - Processo 0010214-65.2016.8.06.0028 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro de Vulnerável - RÉU: Joao Ribeiro do Nascimento - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas,
que a audiência designada para o dia não se realizou tendo em vista que o processo encontrava-se deslocado na Secretaria de
Vara. Certifico, finalmente, que a audiência de Instrução e Julgamento em questão foi redesignada para o dia 16 de outubro de
2019, às 16:00h. O referido é verdade. Dou fé.

COMARCA DE ACOPIARA - 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0195/2019
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0000918-11.2019.8.06.0029 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos de Ensino - REQUERENTE: Erik Alves Pianco - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 14:45h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017315-48.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 9:30h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017316-33.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 9:45h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017317-18.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 8:45h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017318-03.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 10h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017319-85.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 10:45h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
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cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017321-55.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 9h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017324-10.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 9:15h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017326-77.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 11h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017328-47.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 8:30h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017329-32.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 10:15h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0017330-17.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: João Ferreira Lima - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 10:30h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017352-75.2019.8.06.0029 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - REQUERENTE: Luiz Francisco da Silva - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 13:45h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017353-60.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Luiz Francisco da Silva - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 14h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017354-45.2019.8.06.0029 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - REQUERENTE: Luiz Francisco da Silva - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 13:30h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
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deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017356-15.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Luiz Francisco da Silva - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 14:30h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017357-97.2019.8.06.0029 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - REQUERENTE: Luiz Francisco da Silva - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 14:15h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017364-89.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - REQUERENTE: Mario Esmerindo de Souza - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 11:15h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017366-59.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - REQUERENTE: Mario Esmerindo de Souza - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 11:30h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.
ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE) - Processo 0017368-29.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - REQUERENTE: Mario Esmerindo de Souza - Designo a UNA audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 02 de dezembro de 2019, às 11:45h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do/a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE; b)
deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para o
bom deslinde do feito.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0200/2019
ADV: CARLOS GEORGE ROCHA E SILVA (OAB 27974/CE), ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 29282A/CE) - Processo
0001667-28.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: JULIA
MARIA DE CARVALHO - REQUERIDO: Banco BMG S.A - Vistos etc. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos
intrínsecos, que são aqueles concernentes ao direito de recorrer, quais sejam: a) cabimento, porque o recurso inominado é
cabível contra sentença terminativa ou extintiva, a teor do art. 41, da Lei n. 9099/95; b) legitimidade, já que interposto pela parte
vencida, isto é, prejudicada com os efeitos da decisão atacada, conforme prevê o art. 499, do CPC, aplicado supletivamente;
c) interesse, tendo em vista que se denota a existência de expectativa para o recorrente, pelo menos em tese, de obter com o
recurso situação mais vantajosa do que aquela já decidida (utilidade), e de ser necessária a via recursal eleita para o seu alcance
(necessidade); e d) inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, pois, no caso em tela, não há nenhum fato
que possa impedir ou mesmo extinguir o direito de recorrer. O mesmo ocorre quanto aos requisitos extrínsecos, que dizem
respeito ao modo de exercício do direito de recorrer, pois a parte recorrente efetuou o preparo recursal, conforme comprovante
constante nos autos, cumprindo o que preceitua o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Ainda, constata-se a tempestividade recursal,
pois o recurso foi interposto antes do decurso do prazo de 10 (dez) dias da ciência da sentença impugnada. Em relação aos
efeitos recursais, cabível, além do devolutivo, o suspensivo, a fim de evitar dano irreparável ao recorrente, nos termos do art.
43, Lei n. 9099/95. Ante o exposto, estando satisfeitos todos os requisitos de admissibilidade recursal, MANTENHO em todos os
seus termos a sentença atacada e RECEBO o presente Recurso Inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme art.
43, Lei n. 9099/95. Intime-se o recorrido para apresentar as contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentadas
estas ou decorrido o prazo legal, REMETAM-SE os autos às Turmas Recursais em Fortaleza/CE. Expedientes necessários.
Acopiara/CE, 06 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: CARLOS GEORGE ROCHA E SILVA (OAB 27974/CE) - Processo 0001668-13.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: JULIA MARIA DE CARVALHO - Vistos etc. Inicialmente,
verifico que estão preenchidos os requisitos intrínsecos, que são aqueles concernentes ao direito de recorrer, quais sejam: a)
cabimento, porque o recurso inominado é cabível contra sentença terminativa ou extintiva, a teor do art. 41, da Lei n. 9099/95;
b) legitimidade, já que interposto pela parte vencida, isto é, prejudicada com os efeitos da decisão atacada, conforme prevê
o art. 499, do CPC, aplicado supletivamente; c) interesse, tendo em vista que se denota a existência de expectativa para
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o recorrente, pelo menos em tese, de obter com o recurso situação mais vantajosa do que aquela já decidida (utilidade), e
de ser necessária a via recursal eleita para o seu alcance (necessidade); e d) inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
poder de recorrer, pois, no caso em tela, não há nenhum fato que possa impedir ou mesmo extinguir o direito de recorrer. O
mesmo ocorre quanto aos requisitos extrínsecos, que dizem respeito ao modo de exercício do direito de recorrer, pois a parte
recorrente efetuou o preparo recursal, conforme comprovante constante nos autos, cumprindo o que preceitua o art. 42, § 1º,
da Lei nº 9.099/95. Ainda, constata-se a tempestividade recursal, pois o recurso foi interposto antes do decurso do prazo de
10 (dez) dias da ciência da sentença impugnada. Em relação aos efeitos recursais, cabível, além do devolutivo, o suspensivo,
a fim de evitar dano irreparável ao recorrente, nos termos do art. 43, Lei n. 9099/95. Ante o exposto, estando satisfeitos todos
os requisitos de admissibilidade recursal, MANTENHO em todos os seus termos a sentença atacada e RECEBO o presente
Recurso Inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme art. 43, Lei n. 9099/95. Intime-se o recorrido para apresentar
as contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentadas estas ou decorrido o prazo legal, REMETAM-SE os autos
às Turmas Recursais em Fortaleza/CE. Expedientes necessários. Acopiara/CE, 06 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON
DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: CARLOS GEORGE ROCHA E SILVA (OAB 27974/CE) - Processo 0001669-95.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: JULIA MARIA DE CARVALHO - Vistos etc. Inicialmente,
verifico que estão preenchidos os requisitos intrínsecos, que são aqueles concernentes ao direito de recorrer, quais sejam: a)
cabimento, porque o recurso inominado é cabível contra sentença terminativa ou extintiva, a teor do art. 41, da Lei n. 9099/95;
b) legitimidade, já que interposto pela parte vencida, isto é, prejudicada com os efeitos da decisão atacada, conforme prevê
o art. 499, do CPC, aplicado supletivamente; c) interesse, tendo em vista que se denota a existência de expectativa para
o recorrente, pelo menos em tese, de obter com o recurso situação mais vantajosa do que aquela já decidida (utilidade), e
de ser necessária a via recursal eleita para o seu alcance (necessidade); e d) inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
poder de recorrer, pois, no caso em tela, não há nenhum fato que possa impedir ou mesmo extinguir o direito de recorrer. O
mesmo ocorre quanto aos requisitos extrínsecos, que dizem respeito ao modo de exercício do direito de recorrer, pois a parte
recorrente efetuou o preparo recursal, conforme comprovante constante nos autos, cumprindo o que preceitua o art. 42, § 1º,
da Lei nº 9.099/95. Ainda, constata-se a tempestividade recursal, pois o recurso foi interposto antes do decurso do prazo de
10 (dez) dias da ciência da sentença impugnada. Em relação aos efeitos recursais, cabível, além do devolutivo, o suspensivo,
a fim de evitar dano irreparável ao recorrente, nos termos do art. 43, Lei n. 9099/95. Ante o exposto, estando satisfeitos todos
os requisitos de admissibilidade recursal, MANTENHO em todos os seus termos a sentença atacada e RECEBO o presente
Recurso Inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme art. 43, Lei n. 9099/95. Intime-se o recorrido para apresentar
as contrarrazões recursais, no prazo de 10 (dez) dias. Apresentadas estas ou decorrido o prazo legal, REMETAM-SE os autos
às Turmas Recursais em Fortaleza/CE. Expedientes necessários. Acopiara/CE, 06 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON
DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0202/2019
ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE) - Processo 0001810-17.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
- Vistos, etc. Inicialmente, defiro o pedido formulado pela parte requerida no termo de audiência de pagina 19, e concedo o
prazo de 15 dias úteis para juntar contestação e cópia do contrato. Após juntado o referido contrato, abra vista a parte autora.
Não sendo juntado o contrato, venham os autos conclusos para sentença. Por fim, após a manifestação da parte autora acerca
das provas apresentadas pela parte promovida, vão os autos conclusos para julgamento. Intime-se a parte promovida. Acopiara
(CE), 09 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: FRANCISCO REGIOS PEREIRA NETO (OAB 25034/CE) - Processo 0036622-22.2018.8.06.0029 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Aldeides Lima de Sousa - Vistos hoje.
Intimem-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do comprovante de depósito de pagina 48,
esclarecendo que o silêncio será interpretado como quitação e extinção do feito pelo cumprimento da obrigação. Expedientes
necessários. Acopiara (CE), 09 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0203/2019
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0001225-62.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Jose Ferreira da Silva - Vistos etc. Cuida-se ação de obrigação
de fazer formulada por JOSE FERREIRA DA SILVA. Devidamente intimada a parte autora, para emendar a inicial (fl. 42) para
possibilitar o exame do mérito da demanda, a parte autora deixou de cumprir com a determinação. É o sucinto relato. Decido.
Nos autos, verifico que a parte autora, intimada a sanar irregularidade inerente a possibilitar o exame de mérito da demanda,
quedou-se inerte. Nesses casos, deve o juiz indeferir a petição inicial, com fundamento no artigo 321 e parágrafo único do
Código de Processo Civil, in verbis: Anoto que o indeferimento prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante
firme magistério da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL DEFEITUOSA. INSTRUÇÃO COM OS
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTS. 283 E
284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A norma processual instrumental inserta no art. 284 do Código de Processo
Civil, dispõe que: Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete no
prazo de dez (10) dias. 2. In casu, não obstante tenha sido intimado para regularizar o feito, o requerente não cumpriu da
diligência, motivo pelo qual a petição inicial restou indeferida. Precedentes. 3. Desnecessária a intimação pessoal das partes,
quando o feito é extinto com base no art. 284, c/c art. 267, I, do CPC. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido. (grifei)
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(RESP 703998/SP, 1.ª TURMA, rel. Min. LUIZ FUX, DJ 24.10.2005 p. 198; LEXSTJ 195/219) Diante do exposto, com fundamento
no artigo 321 e ss, e artigo 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E DECLARO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Sem
recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Acopiara/CE, 09 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0001329-54.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Jose Florencio da Silva - Trata-se de ação ordinária buscando
a declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por José
Florencio da Silva em face de BANCO CETELEM S/A. Para tanto, afirma a parte autora que foi vítima de fraude na formulação de
empréstimo consignado supostando, portanto, descontos mensais em seu benefício previdenciário. Citada, a parte demandada
apresentou contestação sustentando a improcedência dos pedidos iniciais em razão da regularidade de contratação. Decido.
Pronuncio o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, pois os fatos dispensam
produção de prova em audiência posto que comprovados por provas documentais já anexadas aos autos. Passo ao mérito.
Compulsando devidamente os presentes fólios, muito embora a parte demandada tenha apresentado proposta de contrato
diverso do impugnado no presente feito, não vislumbro a ilegalidade na sua conduta. Segundo o documento juntado pelo próprio
autor, pagina 09, o contrato teve início em 04/2016, com descontos iniciando-se em 04/2016, com fim do desconto e exclusão
pelo banco promovido em 21/04/2016. Em suma, o contrato não foi finalizado, por parte do promovido, em virtude de algo não
apresentado nos autos. Afirma a lei civil que: Art. 186. 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
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Das provas acima analisadas, percebo que não há conduta
ilícita a ser atribuída ao promovido de forma que cai por terra a responsabilização civil do promovido. Ademais, não houve
dano pois a parte autora não comprovou nenhum desconto sequer. Ante essas considerações, julgo improcedente o pedido
inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Còdigo de Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado,
arquive-se com baixa. Acopiara/CE, 09 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0017131-92.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Francisco Abel Furtado - Vistos etc. Cuida-se ação de
obrigação de fazer formulada por FRANCISCO ABEL FURTADO. Devidamente intimada a parte autora, para emendar a inicial
(pagina 10) para possibilitar o exame do mérito da demanda, a parte autora deixou de cumprir com a determinação, juntando
aos autos os mesmo documentos inelegíveis paginas 12/13. É o sucinto relato. Decido. Nos autos, verifico que a parte autora,
intimada a sanar irregularidade inerente a possibilitar o exame de mérito da demanda, quedou-se inerte. Nesses casos, deve
o juiz indeferir a petição inicial, com fundamento no artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis:
Anoto que o indeferimento prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante firme magistério da jurisprudência do
STJ: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL DEFEITUOSA. INSTRUÇÃO COM OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTS. 283 E 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. A norma processual instrumental inserta no art. 284 do Código de Processo Civil, dispõe que: Verificando o juiz que a petição
inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar
o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete no prazo de dez (10) dias. 2. In casu, não obstante
tenha sido intimado para regularizar o feito, o requerente não cumpriu da diligência, motivo pelo qual a petição inicial restou
indeferida. Precedentes. 3. Desnecessária a intimação pessoal das partes, quando o feito é extinto com base no art. 284, c/c
art. 267, I, do CPC. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido. (grifei) (RESP 703998/SP, 1.ª TURMA, rel. Min. LUIZ FUX,
DJ 24.10.2005 p. 198; LEXSTJ 195/219) Diante do exposto, com fundamento no artigo 321 e ss, e artigo 485, inciso I, todos
do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO. Sem custas. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Sem recurso voluntário, certifique-se o trânsito
em julgado e arquivem-se os autos com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Acopiara/CE, 09 de setembro de 2019.
FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0017197-72.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Francisca Marcelina da Silva Oliveira - Vistos etc. Cuida-se
ação de obrigação de fazer formulada por FRANCISCA MARCELINA DA SILVA OLIVEIRA. Devidamente intimada a parte autora,
para emendar a inicial (pagina 20) para possibilitar o exame do mérito da demanda, a parte autora deixou de cumprir com a
determinação, juntando aos autos os mesmo documentos inelegíveis paginas 21/23. É o sucinto relato. Decido. Nos autos,
verifico que a parte autora, intimada a sanar irregularidade inerente a possibilitar o exame de mérito da demanda, quedouse inerte. Nesses casos, deve o juiz indeferir a petição inicial, com fundamento no artigo 321 e parágrafo único do Código de
Processo Civil, in verbis: Anoto que o indeferimento prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante firme magistério
da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL DEFEITUOSA. INSTRUÇÃO COM OS DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTS. 283 E 284 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. 1. A norma processual instrumental inserta no art. 284 do Código de Processo Civil, dispõe que: Verificando
o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete no prazo de dez (10) dias. 2.
In casu, não obstante tenha sido intimado para regularizar o feito, o requerente não cumpriu da diligência, motivo pelo qual a
petição inicial restou indeferida. Precedentes. 3. Desnecessária a intimação pessoal das partes, quando o feito é extinto com
base no art. 284, c/c art. 267, I, do CPC. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido. (grifei) (RESP 703998/SP, 1.ª TURMA,
rel. Min. LUIZ FUX, DJ 24.10.2005 p. 198; LEXSTJ 195/219) Diante do exposto, com fundamento no artigo 321 e ss, e artigo 485,
inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Sem recurso voluntário, certifique-se
o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Acopiara/CE, 09 de setembro de
2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0204/2019
ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669/CE) - Processo 0000901-72.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - Defiro o pedido formulado pela parte
requerida no termo de audiência de pagina 32, e concedo o prazo de 15 dias úteis para juntar cópia do contrato.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0206/2019
ADV: FRANCISCO REGIOS PEREIRA NETO (OAB 25034/CE) - Processo 0001134-69.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: ANTONIA LUCIA PINHEIRO MOREIRA - Intime-se a
parte autora para se manifestar acerca do contrato juntado pelo promovido.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0001242-98.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Carmelita Marinho da Silva - Vistos hoje. Intime-se a parte
autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial colacionando aos autos comprovante de extrato dos empréstimos
consignados incidentes sobre o benefício previdenciário legível e atualizado, sob pena de indeferimento da inicial. Expediente
de praxe. Acopiara (CE), 10 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: GARIBALDE UCHOA DE ALBUQUERQUE (OAB 22179/CE) - Processo 0017496-49.2019.8.06.0029 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Antonio Alves do Carmo - Vistos hoje. Intime-se
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial colacionando aos autos comprovante de endereço legível
e recente de um dos (últimos 03 meses) em seu nome ou, se em nome de terceiros, comprovando a relação entre ambos,
sob pena de indeferimento da inicial. Expediente de praxe. Acopiara (CE), 10 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON
DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0207/2019
ADV: FRANCISCO REGIOS PEREIRA NETO (OAB 25034/CE) - Processo 0017183-88.2019.8.06.0029 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Maria Aparecida Ferreira de Melo - Designo a UNA
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03/12/2019, às 14:30h, salientando que a intimação da parte autora
será feita pelo/a seu/sua advogado/a, nos termos do § 3º do art. 334, do CPC, aplicado analogicamente ao rito da Lei 9.099/95,
cientificando-o/a de que: a) o não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo, sem julgamento do mérito,
com condenação do\\\<a requerente ao pagamento das custas processuais, na forma definida pelo enunciado 28 do FONAJE;
b) deverão comparecer ao ato audiencial acompanhados de testemunhas e de documentos que entenderem necessários para
o bom deslinde do feito.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0208/2019
ADV: LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO (OAB 21516/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV:
SUELLEN NATASHA PINHEIRO CORREA (OAB 22554/CE) - Processo 0000808-12.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Francisca Duarte Teixeira e Silva - REQUERIDO: BV Financeira
- Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei nº: 9.099/95. Decido. Nao há complexidade do feito posto que os fatos são
facilmente comprovados por meio de mera prova documental sendo prescindível, inclusive, a realização de perícia. Passo ao
mérito. Compulsando devidamente os presentes fólios, nao vislumbro a ilegalidade na contratação do empréstimo objeto dos
autos. Às fls. 12 e 13 verifica-se a assinatura da autora posta nos documentos trazidos com a peça vestibular. Por sua vez, às
fls. 50/54, a parte promovida juntou os documentos preenchidos e necessários para a realização do empréstimo de que ora
se cuida de forma que percebo que a assinatura que consta dos referidos documetos é idêntica a assinatura da autora. Não
há sequer necessidade de perícia tendo em vista que para tanto é necessário indício de falsificação o que não se afigura no
presente feito. Entendimento contrário exigiria a realização de perícia em qualquer escrito nos autos para certificar o punho
de quem escreveu e não o conteúdo. Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido. A parte autora,
em derradeira argumentação, afirma que a querelante não sabe ler, o que se depreende não ser verdade posto que também
sabe escrever. Ademais, afirma que os documentos são desprovidos de autenticidade sem, contudo, afirma onde repousa a
falsidade. Assevera que o contrato não teve seu teor lido para a querelante sendo esse fato irrelevante tendo em vista que a
autora é pessoa capaz. A parte autora ainda afirma que se contrato houve, este foi feito sem a intenção da autora, conclusão
esta que encontra-se em dissonância com a prova dos autos posto que, repito, a autora é alfabetizada e civilmente capaz, tendo
assinado documentos acerca do empréstimo. Por fim, a parte autora sequer juntou extrato de conta da autora para confirmar
que o depósito não foi realizado tal como afirmado pela promovida, enquanto que às fls. 57 o promovido comprova o repasse
do empréstimo mediante TED. Vejamos o que afirma o Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. 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 insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Afirma
a lei civil que: Art. 186. 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 (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo. Das provas acima analisadas, percebo que não há conduta ilícita a ser atribuída ao promovido
de forma que cai por terra a responsabilização civil do promovido. Ante essas considerações, julgo improcedente o pedido
inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Còdigo de Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado,
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arquive-se com baixa. Acopiara/CE, 10 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FRANCISCO REGIOS PEREIRA NETO (OAB 25034/CE) - Processo
0000884-36.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: LUIZ
SERAPIAO DE SA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei
nº: 9.099/95. Decido. Nao há complexidade do feito posto que os fatos são facilmente comprovados por meio de mera prova
documental sendo prescindível, inclusive, a realização de perícia. Quanto a realização da impossibilidade de tramitação perante
o Juizado Especial, entendo que o juiz é o destinatário da prova de forma que cabe ao julgador analisar a necessidade e
modalidade das provas a serem produzidas. Na espécie, não foi verificada a necessidade de produção de prova pericial em
razão das provas coligidas aos autos. Assim, indefiro a presente preliminar. Passo ao mérito. Compulsando devidamente os
presentes fólios, nao vislumbro a ilegalidade na contratação do empréstimo objeto dos autos. Às paginas 08 e 11 verifica-se a
assinatura da autora posta nos documentos trazidos com a peça vestibular. Por sua vez, às paginas 34/37, a parte promovida
juntou os documentos preenchidos e necessários para a realização do empréstimo de que ora se cuida de forma que percebo
que a assinatura que consta dos referidos documetos é idêntica a assinatura da autora. Não há sequer necessidade de perícia
tendo em vista que para tanto é necessário indício de falsificação o que não se afigura no presente feito. Entendimento contrário
exigiria a realização de perícia em qualquer escrito nos autos para certificar o punho de quem escreveu e não o conteúdo.
Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido. A parte autora, em derradeira argumentação, afirma que
a querelante não sabe ler, o que se depreende não ser verdade posto que também sabe escrever. Ademais, afirma que os
documentos são desprovidos de autenticidade sem, contudo, afirma onde repousa a falsidade. Assevera que o contrato não
teve seu teor lido para a querelante sendo esse fato irrelevante tendo em vista que a autora é pessoa capaz. A parte autora
ainda afirma que se contrato houve, este foi feito sem a intenção da autora, conclusão esta que encontra-se em dissonância
com a prova dos autos posto que, repito, a autora é alfabetizada e civilmente capaz, tendo assinado documentos acerca do
empréstimo. Por fim, a parte autora sequer juntou extrato de conta da autora para confirmar que o depósito não foi realizado tal
como afirmado pela promovida, enquanto que às paginas 33 o promovido comprova o repasse do empréstimo mediante TED.
Vejamos o que afirma o Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. 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 insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Afirma a lei civil que: Art. 186. 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 (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a reparálo. Das provas acima analisadas, percebo que não há conduta ilícita a ser atribuída ao promovido de forma que cai por terra a
responsabilização civil do promovido. Ante essas considerações, julgo improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do Còdigo de Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. Acopiara/
CE, 10 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: FRANCISCO REGIOS PEREIRA NETO (OAB
25034/CE) - Processo 0001445-94.2018.8.06.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
- REQUERENTE: ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA LIMA - REQUERIDO: Mercantil Financiamentos - Vistos etc. 1. Relatório:
Trata-se de ação de cobrança que é exequente ANTONIA BRITO DE OLIVEIRA LIMA e, exequido, BANCO MERCANTIL
FINANCIAMENTOS Observa-se pelo comprovante de pagamento integralmente o valor da dívida cobrado nestes autos (pagina
117). É o relatório. Passo a decidir. 2. Fundamentação: Vaticina o art. 924, II, do Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se
a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Destarte, consta nos autos que o devedor/exequido satisfez a obrigação
inserida em título executivo, conforme comprovante de pagamento no exato valor da dívida de pagina 117. Com isso, resta
demonstrado que o devedor satisfez a obrigação, devendo a execução ser extinta com base no dispositivo retro citado. 3.
Dispositivo: Isto posto, DECLARO, por sentença, a extinção do presente processo de execução com mérito, nos termos dos arts.
924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, Expeça-se alvará para Banco do Brasil e/ou Caixa
Econômica Federal, em nome da parte autora, com a quantia depositado à pagina 117. Após, expeça-se a respectiva certidão
e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes de praxe. Acopiara/CE, 10 de setembro de 2019.
FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FRANCISCO REGIOS PEREIRA NETO (OAB 25034/CE) Processo 0001674-20.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE:
ANTONIO FELIPE NETO - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei
nº: 9.099/95. Decido. Nao há complexidade do feito posto que os fatos são facilmente comprovados por meio de mera prova
documental sendo prescindível, inclusive, a realização de perícia. Compulsando devidamente os presentes fólios, percebo que a
data inicial do desconto supostamente indevido realizado no benefício previdenciário da autora remonta a data do ano de 2015.
Por outro lado, a demanda foi proposta em 2019, ou seja, mais de 04 anos após o início dos descontos. Isto posto, entendo que
a presente pretensão autoral nao está prescrita em razão do disposto no art. 27, da Lei 8.078/90, verbis: “Art. 27. Prescreve em
cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. “ Quanto a realização da impossibilidade
de tramitação perante o Juizado Especial, entendo que o juiz é o destinatário da prova de forma que cabe ao julgador analisar
a necessidade e modalidade das provas a serem produzidas. Na espécie, não foi verificada a necessidade de produção de
prova pericial em razão das provas coligidas aos autos. Assim, indefiro a presente preliminar. Passo ao mérito. Compulsando
devidamente os presentes fólios, nao vislumbro a ilegalidade na contratação do empréstimo objeto dos autos. Às paginas 07 e 08
verifica-se a assinatura da autora posta nos documentos trazidos com a peça vestibular. Por sua vez, às paginas 39/44, a parte
promovida juntou os documentos preenchidos e necessários para a realização do empréstimo de que ora se cuida de forma que
percebo que a assinatura que consta dos referidos documetos é idêntica a assinatura da autora. Não há sequer necessidade de
perícia tendo em vista que para tanto é necessário indício de falsificação o que não se afigura no presente feito. Entendimento
contrário exigiria a realização de perícia em qualquer escrito nos autos para certificar o punho de quem escreveu e não o
conteúdo. Assim, não há que se falar em ilegalidade da conduta do promovido. A parte autora, em derradeira argumentação,
afirma que a querelante não sabe ler, o que se depreende não ser verdade posto que também sabe escrever. Ademais, afirma
que os documentos são desprovidos de autenticidade sem, contudo, afirma onde repousa a falsidade. Assevera que o contrato
não teve seu teor lido para a querelante sendo esse fato irrelevante tendo em vista que a autora é pessoa capaz. A parte autora
ainda afirma que se contrato houve, este foi feito sem a intenção da autora, conclusão esta que encontra-se em dissonância
com a prova dos autos posto que, repito, a autora é alfabetizada e civilmente capaz, tendo assinado documentos acerca do
empréstimo. Por fim, a parte autora sequer juntou extrato de conta da autora para confirmar que o depósito não foi realizado tal
como afirmado pela promovida, enquanto que às paginas 45 o promovido comprova o repasse do empréstimo mediante TED.
Vejamos o que afirma o Código de Defesa do Consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

518

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Afirma a lei civil que: Art. 186. 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 (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a reparálo. Das provas acima analisadas, percebo que não há conduta ilícita a ser atribuída ao promovido de forma que cai por terra a
responsabilização civil do promovido. Ante essas considerações, julgo improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do Còdigo de Processo Civil. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. Acopiara/
CE, 10 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669B/CE), ADV: ANTONIO EUBERLAN RODRIGUES LIMA (OAB 40660/CE)
- Processo 0003357-92.2019.8.06.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empréstimo consignado - REQUERENTE:
Adeildo Ferreira Lima - REQUERIDO: [Intimação Eletrônica] - Banco Bradesco S.A - Vistos etc. Cuida-se ação de obrigação de
fazer formulada por ADEILDO FERREIRA LIMA. Devidamente intimada a parte autora, para emendar a inicial (pagina 55) para
possibilitar o exame do mérito da demanda, a parte autora deixou de cumprir com a determinação de fls. 57. É o sucinto relato.
Decido. Nos autos, verifico que a parte autora, intimada a sanar irregularidade inerente a possibilitar o exame de mérito da
demanda, quedou-se inerte. Nesses casos, deve o juiz indeferir a petição inicial, com fundamento no artigo 321 e parágrafo único
do Código de Processo Civil, in verbis: Anoto que o indeferimento prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante
firme magistério da jurisprudência do STJ: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL DEFEITUOSA. INSTRUÇÃO COM OS
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO. ARTS. 283 E
284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A norma processual instrumental inserta no art. 284 do Código de Processo
Civil, dispõe que: Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete no
prazo de dez (10) dias. 2. In casu, não obstante tenha sido intimado para regularizar o feito, o requerente não cumpriu da
diligência, motivo pelo qual a petição inicial restou indeferida. Precedentes. 3. Desnecessária a intimação pessoal das partes,
quando o feito é extinto com base no art. 284, c/c art. 267, I, do CPC. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido. (grifei)
(RESP 703998/SP, 1.ª TURMA, rel. Min. LUIZ FUX, DJ 24.10.2005 p. 198; LEXSTJ 195/219) Diante do exposto, com fundamento
no artigo 321 e ss, e artigo 485, inciso I, todos do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E DECLARO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Sem honorários, eis que não houve contraditório. Sem
recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Acopiara/CE, 10 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FRANCISCO REGIOS PEREIRA NETO (OAB 25034/CE) - Processo
0021311-25.2017.8.06.0029 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria
Vieira dos Santos - REQUERIDO: Banco Itau Bmg S.a. - Vistos etc. 1. Relatório: Trata-se de ação de cobrança que é exequente
MARIA VIEIRA DOS SANTOS e, exequido, BANCO ITAÚ BMG S/A Observa-se pelo comprovante de pagamento integralmente
o valor da dívida cobrado nestes autos (pagina 92). É o relatório. Passo a decidir. 2. Fundamentação: Vaticina o art. 924, II,
do Código de Processo Civil: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; Destarte, consta nos
autos que o devedor/exequido satisfez a obrigação inserida em título executivo, conforme comprovante de pagamento no exato
valor da dívida de pagina 92. Com isso, resta demonstrado que o devedor satisfez a obrigação, devendo a execução ser extinta
com base no dispositivo retro citado. 3. Dispositivo: Isto posto, DECLARO, por sentença, a extinção do presente processo de
execução com mérito, nos termos dos arts. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas. Transitada em julgado, Expeça-se
alvará para Banco do Brasil e/ou Caixa Econômica Federal, em nome da parte autora, com a quantia depositado à pagina 92.
Após, expeça-se a respectiva certidão e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes de praxe.
Acopiara/CE, 10 de setembro de 2019. FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO Juiz

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GILSON BATISTA DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0212/2019
ADV: JONATHAS PINHO CAVALCANTE (OAB 25535/CE) - Processo 0002392-17.2019.8.06.0029 - Procedimento Comum Gratificação Natalina/13º Salário - REQUERENTE: Jonathas Pinho Cavalcante - Intime-se a parte autora, por seu defensor, para
que se manifeste sobre os termos da contestação apresentada pelos promovidos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 437, § 1º, do CPC.
ADV: PAULA MENDONÇA ALEXANDRE DE FREITAS (OAB 24038/CE) - Processo 0002951-71.2019.8.06.0029 Procedimento Comum - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física - REQUERENTE: MARIA LUCEVANDA CARLOS DA
SILVA - Intime-se a parte autora, por seu defensor, para que se manifeste sobre os termos da contestação apresentada pelos
promovidos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC.
ADV: DOMINGOS MARIA BEZERRA JUNIOR (OAB 27346/CE) - Processo 0003130-05.2019.8.06.0029 - Procedimento
Comum - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física - REQUERENTE: Francisca Idvanir Martins Feitosa - Intime-se a parte
autora, por seu defensor, para que se manifeste sobre os termos da contestação apresentada pelos promovidos, no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1º, do CPC.
ADV: ANTONIA MILDA NORONHA EVANGELISTA (OAB 24619/CE) - Processo 0003275-61.2019.8.06.0029 - Procedimento
Comum - Empréstimo consignado - REQUERENTE: JOAO CUSTODIO DA SILVA - Intime-se a parte autora, por seu defensor,
para que se manifeste sobre os termos da contestação apresentada pelos promovidos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
do art. 437, § 1º, do CPC.
ADV: ANTONIA MILDA NORONHA EVANGELISTA (OAB 24619/CE) - Processo 0003278-16.2019.8.06.0029 - Procedimento
Comum - Empréstimo consignado - REQUERENTE: JOAO CUSTODIO DA SILVA - Intime-se a parte autora, por seu defensor,
para que se manifeste sobre os termos da contestação apresentada pelos promovidos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos
do art. 437, § 1º, do CPC.
ADV: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB 27988/CE) - Processo 0017503-41.2019.8.06.0029 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Intime-se o
requerente, por seu defensor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial juntado aos autos as custas processuais, referente as
diligências do Oficial de Justiça, nos termos da Lei 15.834/2015, anexo único, item X, sob pena de cancelamento da distribuição.
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COMARCA DE ALTO SANTO - VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO SANTO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO SANTO
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA VLAUDIENOS VIEIRA GURGEL
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0063/2019
ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), ADV: BRENA NAYARA BEZERRA PEREIA (OAB 41494/CE) - Processo 000491848.2019.8.06.0031 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: José Aroldo de Araújo Rocha
Filho - REQUERIDO: Google Brasil Internet Ltda - Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se pretendem
produzir outras provas, definindo os motivos de tal produção, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que,
caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado, bem como esclarecer se comparecerão à
audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.
ADV: THENISE CHRISTIANE DE HOLANDA CAMPELO (OAB 30903/CE) - Processo 0004926-25.2019.8.06.0031 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REPR. LEGAL: B.M.M.C. - EXEQUENTE: G.I.M.C. - EXEQUIDO: F.P.L.C. - Em face do
exposto, em consonância com o parecer ministerial, uma vez que o débito ajuizado foi devidamente quitado pelo devedor (art.
526, § 3º, CPC), julgo extinta a obrigação e em consequência decreto a extinção deste processo, nos moldes do art. 487, inciso
I, do CPC.
ADV: THENISE CHRISTIANE DE HOLANDA CAMPELO (OAB 30903/CE) - Processo 0005021-55.2019.8.06.0031 Reintegração / Manutenção de Posse - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Sandra Inêz Holanda Campelo Freitas - REQUERIDO:
Francisco Sandrimar de Freitas - Defiro o pedido de suspensão do presente feito, pelo prazo de 60 dias, nos termos requerido
no pleito de fls retro. Decorrido o prazo supra sem manifestação do autor, intime-se a parte autora para requerer o que entender
de direito.
ADV: BRENA NAYARA BEZERRA PEREIA (OAB 41494/CE) - Processo 0005054-45.2019.8.06.0031 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Solange da Conceição Oliveira - REQUERIDO: Fretcar Transporte Locação e
Turismo Ltda - Conciliação Data: 08/11/2019 Hora 09:15 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: BRENA NAYARA BEZERRA PEREIA (OAB 41494/CE) - Processo 0005054-45.2019.8.06.0031 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Solange da Conceição Oliveira - REQUERIDO: Fretcar Transporte Locação e
Turismo Ltda - Cite a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a ser realizada em 08 de novembro de 2019,
às 09h15min, observando-se o prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a data da audiência.
ADV: JOSE EDSON MATOSO RODRIGUES (OAB 7869/CE) - Processo 0005059-67.2019.8.06.0031 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: R.N.S. - REQUERIDO: P.O.S. - ALIMENTANDO: D.N.S. - Conciliação Data:
08/11/2019 Hora 09:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: JOSE EDSON MATOSO RODRIGUES (OAB 7869/CE) - Processo 0005060-52.2019.8.06.0031 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: F.N.S.N. - REQUERIDO: J.F.C. - ALIMENTANDO: F.C.S.C. - J.I.S.C. - Y.S.C. I.S.C. - Conciliação Data: 08/11/2019 Hora 09:45 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FELIPE DANTAS DE CARVALHO (OAB 24313/CE) - Processo 0005072-66.2019.8.06.0031 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - EXECUTADO: Francisco
Xavier de Oliveira - A petição encontra-se na sua devida forma, razão pela qual recebo-a na presente ocasião, deferindo-a.
CITE(M)-SE o(s) Executado(s) para pagar(em) a quantia disposta na memória de cálculos no prazo de 03 (três) dias. De
antemão, fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez) por cento sobre o valor da execução.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0005079-58.2019.8.06.0031 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
- REQUERIDO: Osvaldo Neto Costa Chaves - DEFIRO A LIMINAR REQUESTADA, determinando a apreensão do bem acima
descrito e, em seguida, o seu depósito em mãos de qualquer dos prepostos indicados pela Parte Promovente, mediante termo
de compromisso, até posterior deliberação deste Juízo.
ADV: JÉSSICA HOLANDA QUEIRÓZ PAES (OAB 35974/CE) - Processo 0005081-28.2019.8.06.0031 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisco Fernandes de Almeida - REQUERIDO: Estado do Ceará Procuradoria do Estado do Ceará - Em face do exposto, tendo em vista a situação fática ocorrente nestes autos, em consonância
com o parecer ministerial, decreto a extinção deste processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de
Processo Civil.
ADV: THENISE CHRISTIANE DE HOLANDA CAMPELO (OAB 30903/CE) - Processo 0005108-11.2019.8.06.0031 - Guarda
- Guarda - REQUERENTE: F.A.A. - MENOR: F.H.S.A. - Ante o exposto, concedo, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela,
conferindo a guarda provisória de Francisco Herbson Silva Almeida a sua avó paterna Francisca de Almeida Alves.
ADV: CARLOS GIOVANE BARBOSA REBOUÇAS (OAB 19437/CE), ADV: JOSE SALVADOR DE PAIVA CORDEIRO (OAB
13985/CE), ADV: GILMAR COELHO DE SALLES JUNIOR (OAB 13802/CE) - Processo 0054072-38.2013.8.06.0001 - Ação
Popular - Improbidade Administrativa - REQUERENTE: Rivardo Cesar Chagas Bezerra - REQUERIDO: Municipio de Alto Santo
- Lidia Maia dos Santos - Adelmo Queiroz de Aquino - Acolho a competência declinada. Intimem-se as partes para, no prazo
de 10 (dez) dias, dizer se pretendem produzir outras provas, definindo os motivos de tal produção, sob pena de preclusão.
Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar o rol ou ratificar o já apresentado,
bem como esclarecer se comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Não havendo
requerimento para produção de outras provas, ou decorrido o prazo sem manifestação. Vistas ao representante do Ministério
Público para ofertar parecer.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO SANTO
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO ALTORBELLI SILVA DE FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA VLAUDIENOS VIEIRA GURGEL
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0065/2019
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ADV: DAVID CUNHA HOLANDA (OAB 38178/CE) - Processo 0005041-46.2019.8.06.0031 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Exclusão - ICMS - REQUERENTE: Valéria Augusta Holanda - REQUERIDO: Estado do Ceará - SUSPENSÃO
DO FEITO, nos termos do art. 982 inciso I no CPC, por força da análise da matéria no STJ.
ADV: DAVID CUNHA HOLANDA (OAB 38178/CE) - Processo 0005042-31.2019.8.06.0031 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Exclusão - ICMS - REQUERENTE: Francisca Gorete Gomes - REQUERIDO: Estado do Ceará - SUSPENSÃO
DO FEITO, nos termos do art. 982 inciso I no CPC, por força da análise da matéria no STJ.
ADV: DAVID CUNHA HOLANDA (OAB 38178/CE) - Processo 0005043-16.2019.8.06.0031 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Exclusão - ICMS - REQUERENTE: Rita de Cássia Carneiro Cabó - REQUERIDO: Estado do Ceará - SUSPENSÃO DO
FEITO, nos termos do art. 982 inciso I no CPC, por força da análise da matéria no STJ.
ADV: DAVID CUNHA HOLANDA (OAB 38178/CE) - Processo 0005044-98.2019.8.06.0031 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Exclusão - ICMS - REQUERENTE: Leila Rosangela Nogueira Rabelo - REQUERIDO: Estado do Ceará SUSPENSÃO DO FEITO, nos termos do art. 982 inciso I no CPC, por força da análise da matéria no STJ.
ADV: DAVID CUNHA HOLANDA (OAB 38178/CE) - Processo 0005045-83.2019.8.06.0031 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Exclusão - ICMS - REQUERENTE: Maria Lisete Nogueira Rabelo - REQUERIDO: Estado do Ceará - SUSPENSÃO DO
FEITO, nos termos do art. 982 inciso I no CPC, por força da análise da matéria no STJ.
ADV: DAVID CUNHA HOLANDA (OAB 38178/CE) - Processo 0005046-68.2019.8.06.0031 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Exclusão - ICMS - REQUERENTE: Maria Eurinisse Freire das Neves - REQUERIDO: Estado do Ceará SUSPENSÃO DO FEITO, nos termos do art. 982 inciso I no CPC, por força da análise da matéria no STJ.

COMARCA DE AMONTADA - VARA UNICA DA COMARCA DE AMONTADA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AMONTADA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA EVILENE COUTO SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0069/2019
ADV: LUIZ JOVINIANO GOMES NETO (OAB 4291/CE), ADV: HOZANAN LINHARES GOMES (OAB 18981/CE) - Processo
0000010-54.2018.8.06.0201 - Mandado de Segurança - Liminar - IMPETRADO: Antonio Luciano Oliveira Lopes e outro - Isso
posto, denego a segurança pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
ADV: FRANCISCO FRANK SINATRA DIAS BRAGA (OAB 28426-0/CE), ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA
(OAB 109730/MG) - Processo 0000018-02.2016.8.06.0201 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária
Gratuita - REQUERENTE: Maria Gerônica Azevedo de Souza - REQUERIDO: Banco Cifra S.a. - Presentes os requisitos de
admissibilidade e não se verificando risco de dano irreparável à parte recorrente, recebo o recurso inominado interposto pelo
requerido somente no efeito devolutivo, conforme reza o art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para, querendo,
apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal
do Ceará.
ADV: INACIO RAONI CRUZ OLIVEIRA (OAB 32687/CE) - Processo 0000046-62.2019.8.06.0201 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Heitor Justa Pinto - REQUERIDO: Sabemi Seguradora S/A. Sociedade Seguradora de Seguro de Vida - Isso posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos
termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE) Processo 0000070-37.2012.8.06.0201 - Busca e Apreensão - Liquidação / Cumprimento / Execução - REQUERENTE: Aymoré
Crédito , Financiamento e Investimento S/A - REQUERIDO: Juarez Camera Lima - Chamo o feito à ordem para determinar que
a parte autora seja intimada para, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 34, sendo advertida de que, em
caso de inércia, presumir-se-á sua anuência ao pedido de substituição do polo ativo.
ADV: KAUHANA HELLEN DE SOUSA MOREIRA (OAB 31220/CE) - Processo 0000085-18.2018.8.06.0032 - Procedimento
Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: JUVENIL COSMO DE LIMA - Conciliação Data: 15/10/2019
Hora 13:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: KAUHANA HELLEN DE SOUSA MOREIRA (OAB 31220/CE) - Processo 0000085-18.2018.8.06.0032 - Procedimento
Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: JUVENIL COSMO DE LIMA - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 15 de outubro de 2019, às 13:30h.
Certificando as partes que cabe ao advogado informar ou intimar suas testemunhas do dia, hora e local da audiência designada,
dispensado a intimação do autor, nos termo do art. 334 §3º e 455 ambos do CPC.
ADV: MILRIAM VERAS DE SOUZA (OAB 25702/CE) - Processo 0000094-26.2016.8.06.0201 - Interdição - Assistência
Judiciária Gratuita - REQUERENTE: José Valtemir de Arruda - REQUERIDO: José Valcélio Rodrigues de Arruda - Isso posto,
em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido para decretar a interdição de José Valcélio Rodrigues de
Arruda, qualificado nos autos, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil nos termos dos arts. 4º, III, e
1.767, I, do CC e nomeio-lhe como curador o requerente José Valtermir de Arruda, que deverá representá-lo na prática dos atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 do EPD) e, no tocante aos demais atos da vida civil, deverá
simplesmente acompanhá-lo e orientá-lo sem, contudo, restringir ou suprimir sua vontade (art. 85, §1º, do EPD), destacando-se
que não poderá alienar ou onerar bens eventualmente pertencentes ao interdito, sem autorização judicial.
ADV: FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES (OAB 21519/CE) - Processo 0000116-79.2019.8.06.0201 - Procedimento
Comum - Licença-Prêmio - REQUERENTE: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Miraima - REQUERIDO: MUNICIPIO
DE MIRAIMA - Tendo em vista a discrepância das relações de substituídos pelo sindicato constantes da inicial e da emenda,
intime-se a parte autora para emendar a exordial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo (1) esclarecer a relação de servidores
substituídos na ação, ajustando o valor da causa de modo proporcional aos valores pleiteados por cada um e (2) juntar cópia da
emenda à inicial apresentada, que integra a exordial, para viabilizar a citação do promovido, sob pena de indeferimento da peça
vestibular nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
ADV: MARIA JOCLEIA BATISTA PAIXAO (OAB 31794/CE) - Processo 0000136-29.2018.8.06.0032 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERIDO: A.V.N. e outros - Restando como ponto controvertido a capacidade econômica
do demandado, intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sendo
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advertidas de que, em caso de inércia, o feito será julgado no estado em que se encontra.
ADV: JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 171065/RJ) - Processo 0000148-09.2019.8.06.0032 - Divórcio Litigioso Alimentos - REQUERENTE: T.M.N.D. - REQUERIDO: D.A.D. - Isso posto, homologo o acordo celebrado entre as partes às fls.
24 para que produza os efeitos jurídicos pertinentes, decretando o divórcio dos cônjuges, de modo a dissolver o casamento na
forma do § 1.º do art. 1.571 do Código Civil e do § 6.º do art. 226 da CRFB/88, extinguindo-se o feito nos moldes do art. 487, III,
b, do CPC.
ADV: JOAO VICENTE MESSAGE ARRAES DE SOUSA (OAB 26454/CE) - Processo 0000164-60.2019.8.06.0032 Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: CICERO JEOVÁ IRINEU - REQUERIDO: Bv Financeira
Sa Credito Financimento e Investimento - Isso posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos
termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: MOZART HENRIQUE DE CASTRO MONTENEGRO (OAB 34785/CE) - Processo 0000168-97.2019.8.06.0032 Divórcio Litigioso - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: A.R.C. - REQUERIDA: M.D.A.G.C. - MENOR: - Isso posto,
indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330,
IV, e 485, I, do CPC.
ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: MILRIAM VERAS DE SOUZA (OAB 25702/
CE) - Processo 0000172-54.2015.8.06.0201 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita REQUERENTE: Luiz Alexandre Teixeira - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.a. - Tendo em vista que os embargos
de declaração opostos às fls. 90/91 almejam efeitos infringentes - modificativos da decisão embargada -, intime-se o embargado
para apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: MILRIAM VERAS DE SOUZA (OAB 25702/CE), ADV: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 30142/
CE) - Processo 0000174-24.2015.8.06.0201 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita
- REQUERENTE: Luiz Alexandre Teixeira - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.a. - Tendo em vista que os
embargos de declaração opostos às fls. 107/108 almejam efeitos infringentes - modificativos da decisão embargada -, intime-se
o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 171065/RJ) - Processo 0000175-89.2019.8.06.0032 - Averiguação
de Paternidade - Investigação de Paternidade - MENOR: T.E.S.V. e outros - REQUERIDO: A.E.M.V. - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 06 de novembro de 2019, às 11:15h.
Certificando as partes que cabe ao advogado informar ou intimar suas testemunhas do dia, hora e local da audiência designada,
dispensado a intimação do autor, nos termo do art. 334 §3º e 455 ambos do CPC.
ADV: JULIO CESAR RIBEIRO MAIA (OAB 6584/CE) - Processo 0000199-20.2019.8.06.0032 - Procedimento Comum Inventário e Partilha - REQUERENTE: Antônio Almeida de Mesquita e outros - FALECIDA: Maria Iolanda Alves da Cunha - ...
nomeio o requerente Antônio Almeida de Mesquita como inventariante do espólio de Maria Iolanda Alves da Cunha de Mesquita,
devendo este ser intimado para, no prazo de 20 (vinte) dias, independentemente da assinatura de termo de compromisso,
apresentar as primeiras declarações na forma do art. 620 do CPC e juntar cópia delas para intimação da Fazenda Pública,
conforme reza o art. 626 desse diploma processual.
ADV: JOSÉ SHAW-LEE DIAS BRAGA (OAB 36037/CE), ADV: FRANCISCO FRANK SINATRA DIAS BRAGA (OAB 284260/CE) - Processo 0000246-40.2017.8.06.0201 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita REQUERENTE: Aline Mesquita Sousa - REQUERIDO: Telemar Norte Leste S/A (oi) - Isso posto, indefiro a petição inicial,
extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: GERARDO MAJELA DE CASTRO (OAB 11812/CE) - Processo 0000247-25.2017.8.06.0201 - Procedimento Comum
- Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Associação Comunitaria dos Moradores do Beco dos Pilões - REQUERIDO:
CARLOS DINIZ e outro - Isso posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art.
321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADV: FRANCISCO FRANK SINATRA DIAS BRAGA (OAB 284260/CE) - Processo 0000256-21.2016.8.06.0201 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
- REQUERENTE: Raimundo Nonato da Cunha - REQUERIDO: Banco Bmg S/A - Tendo em vista a aplicação analógica do
disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC e a ausência de dados atinentes à verificação da autenticidade do certificado
digital indicado na peça recursal, intime-se o recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, (1) assinar o recurso interposto ou (2)
demonstrar, com clareza, a validade e autenticidade do certificado digital apontado, sob pena de inadmissão do recurso.
ADV: MARIA CAROLINA VASCONCELOS PONTES (OAB 26065/CE) - Processo 0000264-27.2018.8.06.0201 - Alvará
Judicial - Lei 6858/80 - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: ELIAS TEIXEIRA FERREIRA - Isso posto, indefiro a
petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485,
I, do CPC.
ADV: FRANCISCO FRANK SINATRA DIAS BRAGA (OAB 28426-0/CE), ADV: JOSÉ SHAW-LEE DIAS BRAGA (OAB 36037/
CE), ADV: FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO (OAB 14503/CE) - Processo 0000268-98.2017.8.06.0201
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Jose Marin Alves Junior REQUERIDO: Claro S.a. - Presentes os requisitos de admissibilidade e não se verificando risco de dano irreparável à parte
recorrente, recebo o recurso inominado interposto pelo requerido somente no efeito devolutivo, conforme reza o art. 43 da Lei
9.099/95. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, com ou sem
contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal do Ceará.
ADV: MARIA CAROLINA VASCONCELOS PONTES (OAB 26065/CE) - Processo 0000270-34.2018.8.06.0201 - Averiguação
de Paternidade - Alimentos - REQUERIDO: J.E.A. - Isso posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de
mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: MARIA CAROLINA VASCONCELOS PONTES (OAB 26065/CE) - Processo 0000276-41.2018.8.06.0201 - Alvará
Judicial - Lei 6858/80 - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: ANTONIO TEIXEIRA BRAGA - Isso posto, indefiro a
petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485,
I, do CPC.
ADV: JOSÉ SHAW-LEE DIAS BRAGA (OAB 36037/CE), ADV: FRANCISCO FRANK SINATRA DIAS BRAGA (OAB 28426/
CE) - Processo 0000288-55.2018.8.06.0201 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita REQUERENTE: Francisca Inacia Ferreira - REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Isso posto, indefiro a
petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485,
I, do CPC.
ADV: FRANCISCO ODAISIO FREIRE DIAS (OAB 34567-0/CE) - Processo 0000292-29.2017.8.06.0201 - Alvará Judicial Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Francisco Erick Viana de Araújo - Maria Socorro Viana de Araújo - Tendo em
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vista que a petição de fls. 31/32 não veio acompanhada de procuração nem da anuência do herdeiro indicado à fl. 23, cumpra-se
o requerido pelo Ministério Público à fl. 30, determinando a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe
se há outros herdeiros do falecido e proceda à efetiva inclusão do citado herdeiro no polo ativo da ação, junte sua anuência ao
pedido com firma reconhecida ou requeira o que entender cabível para tanto, sob pena de extinção do feito.
ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADV: ANDERSON BARROSO DE FARIAS (OAB 19623/CE) - Processo
0000378-39.2013.8.06.0201 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: José
Ribamar Gonçalves - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Tendo em vista a aplicação analógica do disposto no art. 932, parágrafo
único, do CPC e a ausência de dados atinentes à verificação da autenticidade do certificado digital indicado na peça recursal,
intime-se o recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, (1) assinar o recurso interposto ou (2) demonstrar, com clareza, a
validade e autenticidade do certificado digital apontado, sob pena de inadmissão do recurso.
ADV: JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 171065/RJ) - Processo 0000407-04.2019.8.06.0032 - Divórcio Consensual
- Dissolução - REQUERENTE: J.E.N. e outro - Isso posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: AFRANIO SANTOS RODRIGUES (OAB 10546/CE) - Processo 0000456-45.2019.8.06.0032 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: MARIA TEIXEIRA DE SOUSA - REQUERIDO: ASSOCIAÇÃO
UNIÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS COM PROFISSIONAIS LIBERAIS DO BRASIL - UNECOL BRASIL - CERTIFICO, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 01 de outubro de 2019, às 11:30h.
Certificando as partes que cabe ao advogado informar ou intimar suas testemunhas do dia, hora e local da audiência designada,
dispensado a intimação do autor, nos termo do art. 334 §3º e 455 ambos do CPC.
ADV: AFRANIO SANTOS RODRIGUES (OAB 10546/CE) - Processo 0000485-95.2019.8.06.0032 - Guarda - Guarda REQUERENTE: R.G.N. - REQUERIDO: F.A.F. e outro - Isso posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de
mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: ADEONIS FACUNDE DOS SANTOS (OAB 27763/CE) - Processo 0000610-63.2019.8.06.0032 - Procedimento
Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: S.M.S. - J.R.B.M. - Isso posto, homologo o acordo celebrado entre os
requerentes na inicial, para que produza os efeitos jurídicos pertinentes, de modo a declarar o reconhecimento e a dissolução da
união estável entre as partes nos moldes lá descritos, extinguindo o feito conforme art. 487, III, b, do CPC.
ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES FONTENELE (OAB 26910/CE) - Processo 0000692-94.2019.8.06.0032
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: IVONE LIMA NUNES SANTOS REQUERIDO: Telefônica Brasil S/A - Vivo - Considerando a causa de pedir apresentada, intime-se a parte autora para completar
a exordial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar o extrato atualizado de consulta ao SPC/SERASA, de modo a demonstrar
a negativação impugnada, sob pena de indeferimento da peça vestibular nos termos do art. 321 do CPC.
ADV: KAUHANA HELLEN DE SOUSA MOREIRA (OAB 31220/CE) - Processo 0000694-64.2019.8.06.0032 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Paulo Elvis dos Santos - REQUERIDO: FAZENDA
PUBLICA DO ESTADO DO CEARÁ - Tendo em vista as vedações trazidas no art. 8º da Lei nº 9.099/95 e considerando que não
há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca, conforme exige o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/09, intime-se a
parte autora para emendar a exordial no prazo de 15 (quinze) dias, devendo adequar o pedido ao rito cabível e juntar cópia da
emenda à inicial apresentada, sob pena de indeferimento da peça vestibular nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
ADV: JEFFERSON GRÉGORY MAGALHÃES RODRIGUES (OAB 33282/CE) - Processo 0000708-48.2019.8.06.0032 Mandado de Segurança - Liminar - IMPETRANTE: DIOGENES JARLIS DOS SANTOS - IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE
AMONTADA-CE (SR. VALDIR HERBSTER FILHO) - Intime-se a parte autora para completar a exordial no prazo de 15 (quinze)
dias, devendo juntar cópia dos documentos que instruem a inicial e outra cópia da exordial para viabilizar respectivamente a
notificação da autoridade coatora e a cientificação da pessoa jurídica correspondente, conforme exigem os arts. 6º, caput, e 7º,
I e II, da Lei nº 12.016/2009, sob pena de indeferimento da peça vestibular nos termos do art. 321 do CPC.
ADV: ANDRESSA VERISSIMO DE QUEIROZ (OAB 26878/CE), ADV: VALDECY DA COSTA ALVES (OAB 10517/CE) Processo 0000728-39.2019.8.06.0032 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE:
MARIA JOCIENE DE BARROS MELGAÇO e outros - REQUERIDO: Municipio de Amontada-ce - Tendo em vista que a exordial
se encontra com assinatura digitalizada ou copiada, intime-se a parte autora para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze)
dias, de modo a providenciar a devida assinatura original da peça vestibular, sob pena de seu indeferimento nos termos do art.
321 do CPC.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE),
ADV: MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA (OAB 20795/PE), ADV: RAIMUNDO SIGEFREDO SANTOD
RODRIGUES (OAB 23149-0/CE) - Processo 0002959-54.2010.8.06.0032 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação
de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Margarida Apolinario das Neves - REQUERIDO: Banco Bmg e outro - chamo o
feito à ordem para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fl. 228 e determinar nova intimação das partes acerca
da decisão de fls. 224/224v., reabrindo-lhes o prazo recursal. Dessa forma, considerando a ausência de trânsito em julgado e
a reabertura do prazo recursal, indefiro o requerimento de cumprimento de sentença feito pelo exequente sem prejuízo de que
possa ser reapreciado após o decurso do prazo recursal.
ADV: YURY GOMES LE SUEUR (OAB 32049/CE) - Processo 0003315-44.2013.8.06.0032 - Execução da Pena - Homicídio
Simples - RÉU: Jose Ribamar Mendes da Silva - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de Admonitória para o dia 24 de setembro de 2019, às 12:15h nesta Comarca.
ADV: ALBERICO TEIXEIRA DE MATOS (OAB 5692/CE) - Processo 0003542-34.2013.8.06.0032 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Manoel Josino Ferreira - REQUERIDO: Banco de
Crédito e Varejo S/A - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para
o dia 01 de outubro de 2019, às 10:00h. Certificando as partes que cabe ao advogado informar ou intimar suas testemunhas
do dia, hora e local da audiência designada, dispensado a intimação do autor, nos termo do art. 334 §3º e 455 ambos do CPC.
ADV: ASTESIA VERONICA FONTENELE TEIXEIRA (OAB 21663/CE), ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB
33980/PE) - Processo 0003570-02.2013.8.06.0032 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Francisco Alves de Lima - REQUERIDO: Banco Bmg - Presentes os requisitos de admissibilidade e não se verificando risco
de dano irreparável à parte recorrente, recebo o recurso inominado interposto pelo requerido somente no efeito devolutivo,
conforme reza o art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de
10 (dez) dias. Quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros (fls. 181/187), intimem-se os requerentes para apresentar seus
documentos pessoais no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se o demandado para manifestação no mesmo prazo.
ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), ADV: WAGNER MENEZES MEDEIROS (OAB 24356-0/
CE) - Processo 0003930-63.2015.8.06.0032 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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REQUERENTE: Margarida Albano da Silva - REQUERIDO: Banco Bmg - Tendo em vista a aplicação analógica do disposto no
art. 932, parágrafo único, do CPC e a assinatura digitalizada na peça recursal, intime-se o recorrente para, no prazo de 10 (dez)
dias, providenciar a assinatura original do recurso interposto, sob pena de sua inadmissão.
ADV: WAGNER MENEZES MEDEIROS (OAB 24356-0/CE) - Processo 0003932-33.2015.8.06.0032 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Margarida Albano da Silva - REQUERIDO: Banco
Panamericano - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 01
de outubro de 2019, às 09:00h. Certificando as partes que cabe ao advogado informar ou intimar suas testemunhas do dia, hora
e local da audiência designada, dispensado a intimação do autor, nos termo do art. 334 §3º e 455 ambos do CPC.
ADV: AFRANIO SANTOS RODRIGUES (OAB 10546/CE) - Processo 0004081-97.2013.8.06.0032 - Interdito Proibitório Liminar - REQUERENTE: Manoel Antenor de Lima e outro - REQUERIDO: Francisco Valyris de Sousa e outros - Isso posto,
indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts. 330,
IV, e 485, I, do CPC.
ADV: LUIS CARLOS TEIXEIRA FERREIRA (OAB 12593/CE), ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB
9075/CE) - Processo 0004910-39.2017.8.06.0032 - Procedimento Comum - Anulação - REQUERENTE: Maria Socorro de
Oliveira - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamento S/a- Bradescofin - Nos termos do art. 1.010 do CPC, intime-se o
recorrido para contra-arrazoar no prazo legal. Após, remeta-se o feito ao TJCE.
ADV: CLEUDIVANIA BRAGA VERAS (OAB 21560/CE) - Processo 0005107-91.2017.8.06.0032 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Fixação - REPR. LEGAL: R.K.F.N. - REQUERENTE: N. e outro - REQUERIDO: F.W.F.C. - Isso posto, determino a
extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
ADV: YURY GOMES LE SUEUR (OAB 32049/CE) - Processo 0005122-60.2017.8.06.0032 - Procedimento Comum - Adicional
de Periculosidade - REQUERENTE: Priscilla Deivilla Magalhaes Lima - REQUERIDO: O Municipio de Amontada - Compulsando
o feito, diante da natureza da demanda e do objeto discutido, observa-se que não há necessidade de produção de outras provas
nos termos do art. 355, I, do CPC, razão pela qual determino sejam intimadas as partes para tomar ciência do julgamento
antecipado do mérito e apresentar eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB 5553/RN), ADV: FRANCISCO FRANK SINATRA DIAS BRAGA (OAB
28426/CE), ADV: FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA (OAB 16190/CE) - Processo 0005238-66.2017.8.06.0032 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Manoel Jose de Freitas - REQUERIDO: Banco Mercantil do Brasil
Financeira S.A. - Tendo em vista que os embargos de declaração opostos às fls. 75/75v. almejam efeitos infringentes modificativos da decisão embargada -, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV: JOSÉ SHAW-LEE DIAS BRAGA (OAB 36037/CE)
- Processo 0005296-69.2017.8.06.0032 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco
Franciné da Mota - REQUERIDO: Banco Bmg S.a. - Presentes os requisitos de admissibilidade e não se verificando risco
de dano irreparável à parte recorrente, recebo o recurso inominado interposto pelo requerido somente no efeito devolutivo,
conforme reza o art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10
(dez) dias. Após, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal do Ceará.
ADV: FRANCISCO FRANK SINATRA DIAS BRAGA (OAB 28426-0/CE), ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/
SP), ADV: JOSÉ SHAW-LEE DIAS BRAGA (OAB 36037/CE) - Processo 0005298-39.2017.8.06.0032 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Neusa Celestino da Mota - REQUERIDO: Banco Bmg S.a. - Tendo em
vista a juntada de cópia de acordo firmado entre as partes às fls. 88/89 e considerando o disposto nos arts. 411, III; 412 e 422
do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar a versão original da citada avença ou ratificar seus
termos, sendo advertida de que seu silêncio será considerado admissão tácita da autenticidade do referido documento.
ADV: YURY GOMES LE SUEUR (OAB 32049/CE) - Processo 0005398-28.2016.8.06.0032 - Tutela e Curatela - Nomeação Tutela e Curatela - REQUERENTE: Irlanda Monteiro de Oliveira Vasconcelos - REQUERIDO: Iorlando Monteiro de Oliveira - Isso
posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os arts.
330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: RAIMUNDO NASARO DOS SANTOS (OAB 22884/CE) - Processo 0005418-19.2016.8.06.0032 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REPR. LEGAL: G.G.L. - REQUERENTE: G. - REQUERIDO: J.A.B. - Isso posto, determino a
extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 76, § 1º, I, e 485, III, do CPC.
ADV: FRANCISCO JOAO RIBEIRO DA SILVA (OAB 5271/CE) - Processo 0005705-45.2017.8.06.0032 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Keci Carneiro Parente - REQUERIDO: Municipio de Amontada-ce Isso posto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c os
arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
ADV: VALDECY DA COSTA ALVES (OAB 10517-0/CE) - Processo 0009922-97.2018.8.06.0032 - Procedimento Comum Licença-Prêmio - REQUERENTE: Adelina Farias Barros - Miguel Rodrigues Barros - REQUERIDO: Municipio de Amontada Cite-se e intime-se o requerido para tomar ciência da demanda e, querendo, apresentar contestação ou proposta de acordo no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme rezam os arts. 183 e 335, III, do CPC, sob pena de revelia.
ADV: VALDECY DA COSTA ALVES (OAB 10517-0/CE) - Processo 0009922-97.2018.8.06.0032 - Procedimento Comum Licença-Prêmio - REQUERENTE: Adelina Farias Barros - Miguel Rodrigues Barros - REQUERIDO: Municipio de Amontada
- Tendo em vista a contestação apresentada pelo requerido, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15
(quinze) dias, consoante art. 350 do CPC.
ADV: MARCOS FABIO PIRES LIMA (OAB 7879/CE), ADV: ADEONIS FACUNDE DOS SANTOS (OAB 27763/CE) - Processo
0010006-98.2018.8.06.0032 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: A. - A.
- REQUERIDO: F.P.S. - intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias.
Transcorrido o prazo, designe-se audiência de instrução, devendo as partes comunicar suas testemunhas na forma do art. 455
do CPC.
ADV: KAUHANA HELLEN DE SOUSA MOREIRA (OAB 31220/CE) - Processo 0010284-02.2018.8.06.0032 - Divórcio
Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: Elenice Alves dos Santos e outros - REQUERIDA: Antonio dos Santos Silva - Isso
posto, homologo o acordo celebrado entre as partes às fls. 43 para que produza os efeitos jurídicos pertinentes, decretando o
divórcio dos cônjuges, de modo a dissolver o casamento na forma do § 1.º do art. 1.571 do Código Civil e do § 6.º do art. 226 da
CRFB/88, extinguindo-se o feito nos moldes do art. 487, III, b, do CPC.
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA TEREZA FARIAS FROTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SANDRA FERREIRA DE ANDRADE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0216/2019
ADV: IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS (OAB 26482/CE) - Processo 0011482-34.2019.8.06.0034 - Divórcio Litigioso
- Casamento - REQUERENTE: L.B.S. - REQUERIDO: V.P.S. - Intime-se as partes, através de seu(s) Advogado(s), da audiência
de conciliação, designada para o dia 05 de novembro de 2019 às 10h, na sala do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC), no Fórum de Aquiraz/CE.

COMARCA DE ARACATI - 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0586/2019
ADV: OLIVEIRO MARROCOS MOURA (OAB 11012/CE), ADV: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO (OAB 15096/
CE), ADV: LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO (OAB 20256/CE), ADV: NEI CALDERON (OAB 33485/CE) - Processo
0003841-56.2000.8.06.0035 - Execução - Espécies de Contratos - EXEQUENTE: Banco do Brasil S.a - EXEQUIDO: Jose
Estenio Gomes Negreiros - Francisco das Chagas Gomes Negreiros - Antonia de Maria Martiniano Negreiros - Intime-se a
embargada, através de seu patrono, pelo diário de justiça eletrônico, para, querendo, manifestar-se, no prazo de cinco dias,
sobre os embargos de declaração opostos às págs. 182/190, nos termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.
ADV: ANDRÉ DO NASCIMENTO SIMÕES (OAB 28552/CE), ADV: PRISCILA SANTOS NOGUEIRA (OAB 35444/CE) Processo 0013642-29.2019.8.06.0035 - Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE:
Antonio Alves dos Santos - REQUERIDO: Danilo Vunjao Santana Gouveia Eireli - Me - Para fins de análise do pedido de
Assistência Judiciária Gratuita, comprove a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade,
a alegação de incapacidade econômica, juntando cópia integral (bens e rendimentos) das três últimas declarações de ajuste
anual para fins de Imposto de Renda, cópia dos três últimos comprovantes salariais ou de rendimentos e cópia da carteira de
trabalho, sob pena de indeferimento da inicial.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0587/2019
ADV: CARLOS ALBERTO SILVERIO COSTA (OAB 8465/CE) - Processo 0001696-85.2004.8.06.0035 - Impugnação a justica
gratuita - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: J L Freitas e Cia Ltda - REQUERIDO: Luciano Felismino de Freitas - Paulo Felismino
de Freitas - Ex positis, com base no art. 4º da Lei 1060/50, julgo improcedente o pedido formulado por J L FREITAS CIA LTDA em
desfavor de LUCIANO FELISMINO DE FREITAS e PAULO FELISMINO DE FREITAS, para o fim especial de manter o benefício
da justiça gratuita outrora a estes concedido. Condeno a impugnante no pagamento das custas e despesas processuais relativas
a este incidente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0588/2019
ADV: MARCELO MOTA GURGEL DO AMARAL (OAB 12392/CE), ADV: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO (OAB
15096/CE), ADV: LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO (OAB 20256/CE), ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
- Processo 0000374-54.2009.8.06.0035 - Execução de Título Extrajudicial - Citação - EXEQUENTE: Banco do Brasil S/A EXECUTADO: R. da Silva de Santiago - Rodrigo da Silva Santiago - Francisco Osani da Silva - Intime-se a parte exequente
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o pedido formulado pelo executado (págs. 66/67).

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0589/2019
ADV: JAKS DOUGLAS UCHOA DAMASCENO (OAB 14146/CE) - Processo 0013503-77.2019.8.06.0035 - Outros
procedimentos de jurisdição voluntária - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: R.M.O. - Ante o disposto no artigo
695 e seguintes do NCPC, determino a citação dos requeridos para comparecerem à audiência de mediação e conciliação,
observando o disposto no artigo 693 e seguinte do NCPC, em data a ser especificada por esta Secretaria Judiciária. Por ocasião
da resposta/contestação a parte interessada observará os artigos 695, do NCPC. Deverá constar no mandado de citação os
dados necessários à audiência e ainda estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito de
examinar seu conteúdo a qualquer tempo, tudo consoante o artigo 695, §1º, NCPC).
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0590/2019
ADV: JAKS DOUGLAS UCHOA DAMASCENO (OAB 14146/CE) - Processo 0013503-77.2019.8.06.0035 - Outros procedimentos
de jurisdição voluntária - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: R.M.O. - REQUERIDO: M.V.R.M. - W.R.M. - W.L.R.M.
- V.R.M. - V.R.M. - W.L.R.M. - CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA Processo nº:0013503-77.2019.8.06.0035 Classe:
Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária Assunto:Reconhecimento / Dissolução Requerente:Rita Maria de Oliveira :
CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 21 de novembro de
2019, às 16:00h *. O referido é verdade. Dou fé. Aracati/CE, 10 de setembro de 2019. Jose Lucas da Costa Silva À Disposição
Assinado por certificação digital

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0591/2019
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018/CE), ADV: FRANCISCO JOÃO PAULO DE FREITAS MAGALHÃES (OAB 284230/CE), ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189/CE) - Processo 0047571-58.2016.8.06.0035 - Execução de
Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A - EXEQUIDO: C C Ventura Silva
Me - Suspendo o feito pelo prazo requerido à pág. 68. Decorrido o prazo de suspensão, remetam-se os autos com vista á parte
exequente para requerer o que entender de direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0592/2019
ADV: EGIDIO BARRETO DE OLIVEIRA (OAB 5142/CE), ADV: MIRVANA CARNEIRO VIANA BOTELHO (OAB 8418/CE),
ADV: KATARINA TEIXEIRA EVANGELISTA (OAB 13185/CE), ADV: KARLA PATRICIA REBOUÇAS SAMPAIO (OAB 15433/
CE), ADV: LUCIO TELMO MEIRELES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 15814/CE) - Processo 0012015-34.2012.8.06.0035 Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Carlos Fred Pereira da
Silva - EMBARGADO: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Acolho o pedido da parte promovido, devendo a secretaria republicar a
intimação das partes, constando que a audiência está designada para o dia 08/11/2019, às 15:45 horas.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0593/2019
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: MARCELO DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 39864/CE) - Processo
0013164-21.2019.8.06.0035 - Procedimento Comum - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Fátima
Batista Valente - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a
suspensão do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA GRACIANO DE BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE NAELIO DANTAS DE FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0594/2019
ADV: JOSE DE LIMA FILHO (OAB 18350/CE), ADV: XEILA MAIANE SILVA FREITAS (OAB 29464/CE), ADV: JOSÉ ULISSES
MELO DE LIMA (OAB 34930/CE) - Processo 0013112-25.2019.8.06.0035 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha ARROLANTE: Michelle Ribeiro de Souza - Desta forma, antes de decidir sobre o plano de partilha dos bens deixados pelo
de cujus, determino a intimação da inventariante, por sua advogada, para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos as
certidões negativas fiscais em nome do inventariado, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, bem como
comprovante de pagamento do imposto transmissão causa mortis.

COMARCA DE ARACOIABA - VARA UNICA DA COMARCA DE ARACOIABA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARACOIABA
JUIZ(A) DE DIREITO CYNTHIA PEREIRA PETRI FEITOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DAVIANNY ALVES SIMIÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0107/2019
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ADV: FRANCISCO JOSE TEIXEIRA DA COSTA (OAB 24045/CE), ADV: ANNA LUIZA NUNES DA COSTA (OAB 27162/CE)
- Processo 0000792-37.2019.8.06.0036 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Michele da
Silva Santos - REQUERIDO: Oi Movel S/A - DECISÃO Processo nº:0000792-37.2019.8.06.0036 Apenso:Processos Apensos
\<\< Informação indisponível \>\> Classe:Procedimento Comum Assunto:Indenização por Dano Material Requerido:Oi Movel S/A
Intime-se o patrono para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, adequando-a aos termos do artigo 320 do Código de Processo
Civil, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Aracoiaba, 19 de agosto de 2019. Cynthia Pereira Petri Feitosa Juíza de
Direito
ADV: MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMORIM (OAB 31663/CE) - Processo 0000820-05.2019.8.06.0036 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: Layla Leticia Costa Nascimento - Lucas Natanael da Costa
Nascimento - REQUERIDO: Cicero Alves do Nascimento - DECISÃO Processo nº:0000820-05.2019.8.06.0036 Apenso:Processos
Apensos \<\< Informação indisponível \>\> Classe:Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Assunto:Fixação Requerido:Cicero Alves
do Nascimento R.h Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 155, II, do CPC. Defiro a gratuidade. Cuida-se de
ação de alimentos, com pedido de liminar, proposta contra o avôs paterno. A obrigação dos avós de pagar alimentos aos netos
é subsidiária ou complementar a dos pais, no caso destes, respectivamente, não poderem prestá-la ou prestá-la de forma
insuficiente. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: CIVIL. PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. PRESSUPOSTOS. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE.
ÔNUS DA PROVA. 1. Apenas na impossibilidade de os genitores prestarem alimentos, serão os parentes mais remotos
demandados, estendendo-se a obrigação alimentar, na hipótese, para os ascendentes mais próximos. 2. O desemprego do
alimentante primário - genitor - ou sua falta confirmam o desamparo do alimentado e a necessidade de socorro ao ascendente
de grau imediato, fatos que autorizam o ajuizamento da ação de alimentos diretamente contra este. 3. O mero inadimplemento
da obrigação alimentar, por parte do genitor, sem que se demonstre sua impossibilidade de prestar os alimentos, não faculta
ao alimentado pleitear alimentos diretamente aos avós. 4. Na hipótese, exige-se o prévio esgotamento dos meios processuais
disponíveis para obrigar o alimentante primário a cumprir sua obrigação, inclusive com o uso da coação extrema preconizada
no art. 733 do CPC. 5. Fixado pelo Tribunal de origem que a avó demonstrou, em contestação, a impossibilidade de prestar
os alimentos subsidiariamente, inviável o recurso especial, no particular, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso não provido.
(REsp 1211314/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 22/09/2011) Portanto,
intime-se a requerente para emendar a inicial, devendo juntar aos autos documentos que comprovem a tentativa frustrada e a
não localização do genitor para cumprir com a obrigação de pagar alimentos anteriormente arbitrados por este Juízo, No prazo
de 15 (quinze) dias. Aracoiaba, 03 de setembro de 2019. Cynthia Pereira Petri Feitosa Juíza de Direito
ADV: ADAUDETE PIRES DUARTE (OAB 18290/CE), ADV: LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA LUZ (OAB 18908/CE) - Processo
0000827-94.2019.8.06.0036 - Procedimento Comum - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - REQUERENTE: Maria Galdino
da Silva - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - DECISÃO Processo n.º:0000827-94.2019.8.06.0036 Classe
Assunto:Procedimento Comum - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) Requerente:Maria Galdino da Silva Requerido:Instituto
Nacional do Seguro Social R. h. Defiro a gratuidade da justiça. Deixo de designar audiência de conciliação visto a baixíssima
probabilidade de ocorrência de acordo. Cite-se o INSS, por meio da Procuradoria competente, para contestar em trinta dias.
Expedientes necessários. Aracoiaba/CE, 03 de setembro de 2019. Cynthia Pereira Petri Feitosa Juíza de Direito
ADV: KLEBERSON LOUREIRO PAZ FIRMINO (OAB 34620/CE) - Processo 0000858-17.2019.8.06.0036 - Alvará Judicial
- Lei 6858/80 - Dependente de Autorização - REQUERENTE: Maria Marlene dos Santos Nascimento - DECISÃO Processo
nº:0000858-17.2019.8.06.0036 Apenso:Processos Apensos \<\< Informação indisponível \>\> Classe:Alvará Judicial - Lei
6858/80 Assunto:Dependente de Autorização : R.h Defiro o benefício de justiça gratuita. Oficie-se ao Banco do Brasil agência
4553-5, para que informe a existência e os valores exatos de qualquer numerário depositado em favor de FRANCISCO JANAEL
DOS SANTOS NASCIMENTO, bem como a origem dos recursos, em 15 dias. Expeça-se ofício ao INSS solicitando que seja
informado em 15 (quinze) dias a esse juízo se existem dependentes habilitados por FRANCISCO JANAEL DOS SANTOS
NASCIMENTO. Por fim, intime-se a requerente para juntar aos autos declaração que é a única herdeira do de cujus. Com a
juntada dos documentos, vista dos autos ao Ministério Público. Expedientes necessários. Aracoiaba, 04 de setembro de 2019.
Cynthia Pereira Petri Feitosa Juíza de Direito
ADV: VÂNIA MARIA GOMES DUWE (OAB 12235/CE) - Processo 0004528-73.2013.8.06.0036 - Procedimento Comum Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - REQUERENTE: FRANCISCA SILVA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: Instituto Nacional do
Seguro Social - DECISÃO Processo nº:0004528-73.2013.8.06.0036 Apenso:Processos Apensos \<\< Informação indisponível
\>\> Classe:Procedimento Comum Assunto:Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social
R.h Considerando que o requerido concordou com os cálculos apresentados pelo requerente, homologo os cálculos de fls.
193/195. Expeçam-se RPVS em favor da autora e de seu advogado, devendo constar dos mesmos os valores constantes da
planilha de cálculo apresentada às fls. 193/195. Após, arquive-se os autos. Expedientes necessários. Aracoiaba, 17 de julho de
2019. Cynthia Pereira Petri Feitosa Juíza de Direito
ADV: LUCIO FLAVIO FERREIRA PIMENTEL (OAB 11734/CE) - Processo 0004869-65.2014.8.06.0036 - Embargos
à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Banco do Brasil S/A - Agencia de
Aracoiaba/ce. - EMBARGADO: Estado do Ceará - Intime-se o embargante para comprovar a data em que instalou a porta
giratória de fls. 32/34, em quinze dias. Exp. Nec.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 35914/CE) - Processo
0006886-69.2017.8.06.0036 - Procedimento Comum - Ato / Negócio Jurídico - REQUERENTE: Maria Francineide Alves da
Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - DISPOSITIVO Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados: a)julgo
procedentes os pedidos para: b.1) declarar nulo o contrato de guerreado nos autos; b.2) Condenar o Banco requerido a devolver,
em dobro, os valores indevidamente descontados do salário do autor, monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir de cada cobrança indevida; b.3) condeno a parte requerida ao
pagamento da multa, tendo em vista, descumprimento de ordem judicial e considerando o pedido de tutela antecipada e tendo
sido fixado o valor de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao dia, em caso de novo desconto, a partir da intimação
da decisão, verifico que ficou comprovado às fls. 71/72, que o requerido atrasou 08 (oito) dias, pois tomou ciência do AR em
24/07/2017, e houve novo desconto em data de 01/08/2017, aplico a multa de R$ 400,00(quatrocentos reais), totalizando o valor
de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). b.4) condenar, outrossim, a instituição bancária a pagar à parte autora a importância
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por Danos Morais, acrescida de correção monetária pelo
INPC, a partir da data do arbitramento/prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir do
evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ, à taxa de 1% (um por cento) ao mês. Custas e honorários em 10%. Intime-se
as partes. Publique-se. Registre-se Intime-se. Cumpridas as formalidades arquive-se o processo. Aracoiaba/CE, 04 de setembro
de 2019. Cynthia Pereira Petri Feitosa Juíza de Direito
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ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 24217/CE) - Processo 0007223-92.2016.8.06.0036 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Vandir Bras de Almeida - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A - DESPACHO
Processo nº:0007223-92.2016.8.06.0036 Apensos:Processos Apensos \<\< Informação indisponível \>\> Classe:Procedimento
Comum Assunto:Indenização por Dano Moral Requerente:Vandir Bras de Almeida Requerido:Banco do Brasil S/A Recebidos
hoje. A parte autora requer a execução da sentença de fls. 122/126, sob o fundamento de que o promovido nada cumpriu da
obrigação determinada. Desse modo, defiro o pedido de desarquivamento do processo em tela, a fim de que volte a ter seu
regular andamento com o processamento da execução. Sendo assim, INTIME-SE o requerido para que cumpra a obrigação
fixada na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, em caso de inércia, arcar com multa de 10% (dez por cento), na
forma do art. 523, §1º do CPC, e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens. Outrossim, autue-se o presente
feito como cumprimento de sentença. Aracoiaba (CE), 02 de setembro de 2019. Cynthia Pereira Petri Feitosa Juíza de Direito
ADV: TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR (OAB 7216/CE) - Processo 0007631-49.2017.8.06.0036 - Execução de
Título Extrajudicial - Nota de Crédito Rural - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - EXECUTADO: Gildo Viana
da Silva - DESPACHO Processo nº:0007631-49.2017.8.06.0036 Apensos:Processos Apensos \<\< Informação indisponível
\>\> Classe:Execução de Título Extrajudicial Assunto:Nota de Crédito Rural Exequente:Banco do Nordeste do Brasil S/A
Executado:Gildo Viana da Silva R. h. Intime-se para que em atendimento à certidão de fls. 34V, seja apresentada a comprovação
do pagamento das custas respectivas, em 05 (cinco) dias. Com a apresentação, cumpra-se o despacho de fls. 34. Decorrido o
prazo em branco, voltem os autos conclusos. Expedientes necessários. Aracoiaba (CE), 27 de agosto de 2019. Cynthia Pereira
Petri Feitosa Juíza de Direito
ADV: ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA (OAB 6814/CE), ADV: SANDRA MARA TAVARES LAVOR (OAB 8831/CE) - Processo
0013336-91.2018.8.06.0036 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula Hipotecária - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do
Brasil S/A - EXECUTADO: Espolio de Geraldo Carneiro de Amorim - Maria Conegundes Dodo - Intime-se o exequente, para
juntar, em dez dias, os documentos comprobatórios da qualidade de herdeiro, daquele indicado ás fls. 54.

COMARCA DE ARACOIABA
SECRETARIA DA VARA ÚNICA
JUÍZA DE DIREITO TITULAR: CYNTHIA PEREIRA PETRI FEITOSA
SUPERVISORA DA COMARCA: DAVIANNY ALVES SIMIÃO
Processo nº: 546-41.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: ANTONIO WELBER CAVALCANTE PAZ. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
13:30 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 555-03.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: LUSMAR FERNANDES DA SILVA. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
15:15 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo n º: 556-85.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: LUIZ AURICELIO EZEQUIEL LUCIO. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
15:30 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 557-70.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: MARIA ADRIANA RIBEIRO CAVALCANTE. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
14:30 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 552-48.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: SANTINO ALVES DA SILVA JUNIOR. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
16:00 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 553-33.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: MAURO CESAR DE SOUZA ARAÚJO. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
16:30 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 554-18.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: MARLYSON MONTE SARAIVA. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
15:45 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 551-63.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: TERCIO CLEIVENI VITOR DA COSTA. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
15:00 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 550-78.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: JOSÉ ELDO DA SILVA FREIRE. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
14:15 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 549-93.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: JOSÉ AIRTON CAETANO ALVES. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
14:45 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 548-11.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: JACKSON GONÇALVES DA SILVA. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
16:45 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 547-26.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: GILMAR DA SILVA FREIRE. Requerida: PREFEITURA
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MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às 16:15 horas.”INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 545-56.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: FRANCISCO JUCLEITON CAETANO ALVES.
Requerida: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de
2019, às 13:45 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.
Processo nº: 558-55.2019.8.06.0036. Ação: COBRANÇA. Requerente: INACIA FRANCINILMA OLIVEIRA FACÓ. Requerida:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA. “Audiência de conciliação designada para o dia 05 de novembro de 2019, às
14:00 horas.”- INT. DRA. ADRINA FERREIRA, OAB/CE 38.591.

COMARCA DE ARARIPE - VARA UNICA DA COMARCA DE ARARIPE

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARARIPE
JUIZ(A) DE DIREITO SYLVIO BATISTA DOS SANTOS NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA TUANY ALENCAR PEREIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1740/2019
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0000442-43.2019.8.06.0038 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Companhia de Seguros Alianca do Brasil S/A - DESPACHO
Processo nº:0000442-43.2019.8.06.0038 Apensos:Processos Apensos \<\< Informação indisponível \>\> Classe:Procedimento
do Juizado Especial Cível Assunto:Indenização por Dano Moral RequerenteELIANE MARIA DA SILVA RequeridoCompanhia de
Seguros Alianca do Brasil S/A R. Hoje, Intime-se a parte promovida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre
o pedido de desistência requerido pela autora. Expedientes necessários. Araripe, 05 de setembro de 2019. Sylvio Batista dos
Santos Neto Juiz de Direito Titular

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARARIPE
JUIZ(A) DE DIREITO SYLVIO BATISTA DOS SANTOS NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA TUANY ALENCAR PEREIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1741/2019
ADV: ELIANA ROSALVO DA SILVA (OAB 33651/CE) - Processo 0000077-86.2019.8.06.0038 - Procedimento Comum
- Anulação - REQUERENTE: DJANIRA PEREIRA DA COSTA - REQUERIDA: TEREZINHA PEREIRA FERREIRA - ATO
ORDINATÓRIO Processo nº:0000077-86.2019.8.06.0038 Classe:Procedimento Comum Assunto:Anulação Requerente:DJANIRA
PEREIRA DA COSTA Requerido:TEREZINHA PEREIRA FERREIRA Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019,
emanada da Corregedoria Geral de Justiça, que circulou no Diário da Justiça em 10/01/2019, pratiquei o ato processual abaixo:
Intime-se a parte autora, através de seu causídico, para apresentar réplica à contestação apresentada (fls.27/46). Araripe/CE,
09 de setembro de 2019. Maria do Socorro de Alencar Andrade Auxiliar Judiciário-matr.893

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARARIPE
JUIZ(A) DE DIREITO SYLVIO BATISTA DOS SANTOS NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA TUANY ALENCAR PEREIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1745/2019
ADV: LETICIA NUNES CAVALCANTE (OAB 22707/CE), ADV: THIAGO PROCOPIO AGUIAR (OAB 26051/CE), ADV:
JOSIELDO FERREIRA NEVES (OAB 40343/CE) - Processo 0000371-41.2019.8.06.0038 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: CICERA LAURENTINO DA SILVA - REQUERIDO: NET SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO S/A - SENTENÇA Processo nº:0000371-41.2019.8.06.0038 Apensos:Processos Apensos \<\< Informação
indisponível \>\> Classe:Procedimento do Juizado Especial Cível Assunto:Indenização por Dano Moral Requerente:CICERA
LAURENTINO DA SILVA Requerido:NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/ANET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A Vistos,
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais proposta por CÍCERA LAURENTINO DA
SILVA em face do NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S/A, todos devidamente qualificados nos autos. Inicial instruída com
os documentos de fls. 07/15. Às folhas 21/22, consta cópia do Termo de Acordo devidamente assinado pelos representantes
jurídicos dos litigantes. Audiência de Conciliação fl. 23. É o Relatório. D E C I D O. FUNDAMENTAÇÃO O artigo 487, inciso
III, alínea b, do CPC, aduz que haverá solução de mérito quando o juiz homologar a transação. Art. 487. Haverá resolução de
mérito quando o juiz: () III homologar: (...) b) a transação; Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surta os seus
jurídicos efeitos legais, o acordo firmado extrajudicialmente pelas partes, conforme o termo acostado às fls. 21/22, e JULGO
EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo
Civil. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Araripe/CE, 02 de
setembro de 2019. Sylvio Batista dos Santos Neto Juiz de Direito Titular

COMARCA DE ARARENDÁ - VARA UNICA DA COMARCA DE ARARENDÁ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARARENDÁ
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EMANUELA DA CUNHA MACHADO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0096/2019
ADV: ATHILA BEZERRA DA SILVA (OAB 38071/CE) - Processo 0000064-48.2019.8.06.0148 - Procedimento Especial da
Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: Francisco Ronnys Rodrigues Pinho - CERTIDÃO DE FLS. 85:
“CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de
outubro de 2019, às 09:45h NA SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM DE PORANGA. O referido é verdade. Dou fé.” Ararendá, 05
de setembro de 2019. EMANUELA DA CUNHA MACHADO - Supervisora de Unidade Judiciária.
ADV: VALDIRA BEZERRA LIMA PINHO (OAB 30662/CE) - Processo 0000111-56.2018.8.06.0148 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crime Tentado - RÉ: Eliete Carreiro dos Santos - CERTIDÃO DE FLS. 79: “CERTIFICO, face às prerrogativas por lei
conferidas, que foi designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 30 de outubro de 2019, às 13:00h NA SALA DE
AUDIÊNCIA DO FÓRUM DE PORANGA. O referido é verdade. Dou fé.” Ararendá (CE), 05 de setembro de 2019. EMANUELA DA
CUNHA MACHADO - Supervisora de Unidade Judiciária.
ADV: ANDRE LUIZ LIMA DANTAS (OAB 27702/CE) - Processo 0000211-79.2018.8.06.0093 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro - RÉU: E.S.C. - CERTIDÃO DE FLS. 89: “CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de outubro de 2019, às 09:30h NA SALA DE AUDIÊNCIA DO
FÓRUM DE IPAPORANGA. O referido é verdade. Dou fé.” Ararendá/CE, 05 de setembro de 2019. EMANUELA DA CUNHA
MACHADO - Supervisora de Unidade Judiciária.
ADV: ATHILA BEZERRA DA SILVA (OAB 38071/CE) - Processo 0002795-56.2017.8.06.0093 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Homicídio Qualificado - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: José Oliveira Sousa
- VÍTIMA: Airton Martins da Silva - CERTIDÃO DE FLS. 122: “CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de outubro de 2019, às 12:45h NA SALA DE AUDIÊNCIA DO
FÓRUM DE IPAPORANGA. O referido é verdade. Dou fé.” Ararendá (CE), 05 de setembro de 2019. EMANUELA DA CUNHA
MACHADO - Supervisora de Unidade Judiciária.

COMARCA DE AURORA - VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PIMENTEL BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA PAULA AVELINO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0409/2019
ADV: BRUNO MACEDO LANDIM FERREIRA (OAB 40505/CE) - Processo 0005098-34.2019.8.06.0041 - Petição - Homicídio
Qualificado - REQUERENTE: Francisco Reis Pereira - Intime-se o requerente para que junte o ato judicial ora objurgado, de
decreto prisional, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do petitório. A Secretaria deste Juízo para que
retifique as anotações cartorárias quanto ao feito denominando de pedido de revogação de prisão temporária. Exp. Necessários.
ADV: BRUNO MACEDO LANDIM FERREIRA (OAB 40505/CE) - Processo 0005098-34.2019.8.06.0041 - Petição - Homicídio
Qualificado - REQUERENTE: Francisco Reis Pereira - R.H. A Secretaria deste Juízo para que certifique se já fora interposta
ação penal em desfavor do requerente, bem como se permea a custódia temporária ora decretada. Cumpra-se. Após, concluso.
ADV: BRUNO MACEDO LANDIM FERREIRA (OAB 40505/CE) - Processo 0005098-34.2019.8.06.0041 - Petição - Homicídio
Qualificado - REQUERENTE: Francisco Reis Pereira - Cuida-se de pedido de revogação de prisão temporária formulado por
Francisco Reis Pereira, preso por força de decisão prolatada nos autos de n. 1137-85.2019.8.06.0041. Ás fls. 24 consta certidão
informando que este Juízo converteu a prisão do ora requerente em preventiva. Em suma é o relatório. Decido De saída, registro
que o presente feito tem como escopo desconstituir decisão deferitória de prisão temporária, com fulcro na Lei n. 7.960/86 (fls.
18/20). Ocorre que contra o requerente foi, posteriormente, decretado sua prisão preventiva, pela preenchimento dos requisitos
do art. 312 do CPP, como se vê da decisão de fls. 25/29, fazendo, logo, como que o petitório em análise reste prejudicado.
Ressalto que a segregação do requerente se encontra respaldada em decisão distinta daquela questionada nos autos, já que
possui embasamento normativo-fático igualmente diverso, como facilmente se observa das decisões acima mencionadas. Ante
o exposto, tornou-se prejudicado o petitório autoral, razão pelo qual o extinguo por perda superveniente do objeto, conforme art.
485, IV, CPC, por analogia. Ciência ao Ministério Público. Intime-se o acusado por seu patrono. Precluso este decisum, arquivese os autos.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PIMENTEL BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA PAULA AVELINO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0411/2019
ADV: BRUNO MACEDO LANDIM FERREIRA (OAB 40505/CE) - Processo 0005097-49.2019.8.06.0041 - Habeas Corpus Homicídio Simples - IMPETRANTE: Francisco Reis Pereira - Ante o exposto e em aplicação por analogia, JULGO EXTINTO,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 485 do Código de Processo Civil. P.
R. C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PIMENTEL BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA PAULA AVELINO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0413/2019
ADV: FRANCISCO DIEGO TAVARES DE LUNA (OAB 33694/CE) - Processo 0005069-81.2019.8.06.0041 - Execução de
Título Extrajudicial - Inadimplemento - EXEQUENTE: Mauro Tavares de Luna - ANTE O EXPOSTO, julgo EXTINTO o processo,
nos termos do artigo 485 ,VI do Código de Processo Civil. Isenção de custas e de honorários advocatícios, nesta fase, nos
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termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da
sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição,
o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro
grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, § 1º e 54, § único, todos da Lei nº 9.099/95, ficando, desde já, indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, comunique-se a extinção do feito e arquivem-se os autos
P.R.I.C.
ADV: FRANCISCO DIEGO TAVARES DE LUNA (OAB 33694/CE) - Processo 0005070-66.2019.8.06.0041 - Execução de
Título Extrajudicial - Inadimplemento - EXEQUENTE: Mauro Tavares de Luna - ANTE O EXPOSTO, julgo EXTINTO o processo,
nos termos do artigo 485 ,VI do Código de Processo Civil. Isenção de custas e de honorários advocatícios, nesta fase, nos
termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da
sentença, acompanhado das razões e do pedido do recorrente, que deverá efetuar, nas quarenta e oito seguintes à interposição,
o preparo do recurso, consistente no pagamento de todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro
grau de jurisdição, na forma dos artigos 42, § 1º e 54, § único, todos da Lei nº 9.099/95, ficando, desde já, indeferidos os
benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, comunique-se a extinção do feito e arquivem-se os autos
P.R.I.C.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PIMENTEL BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA PAULA AVELINO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0414/2019
ADV: JOÃO BOSCO RANGEL JUNIOR (OAB 29593/CE), ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG) Processo 0000653-70.2019.8.06.0041 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
CHAVIER PEDRO DE SOUSA - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - R. H, Intimem-se as partes para que digam se há outras
provas a produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de julgamento. Exp. De praxe.
ADV: JOSÉ NANDA BEZERRA (OAB 28445/CE), ADV: JULIANO MARTINS MANSUR (OAB 113786/RJ) - Processo 000068223.2019.8.06.0041 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE:
Josefa do Nascimento - REQUERIDO: Sabemi Seguradora S/A. - Sociedade Seguradora de Seguro de Vida - R.H, Intime(m)-se
as partes para que digam se há outras provas a produzir em 10 dias, sob pena de julgamento. Exp. De praxe.
ADV: REGINALDO GONCALVES DE MACEDO (OAB 11784/CE) - Processo 0003554-50.2015.8.06.0041 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Bancários - REQUERENTE: Gonçalo Vituriano Pessoa - REQUERIDO: Banco Itaú Bmg Consignado S.a
- R.H, Defiro o pedido de fls. 302. Intime-se o exequente para requerer o que de direito em 05 dias, sob pena de arquivamento.
Exp. de praxe.
ADV: ANDERSON FERNANDES FRANÇA (OAB 29597-0/CE) - Processo 0003935-58.2015.8.06.0041 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Cicero Leal de Souza - REQUERIDO:
Francisco Erbas Alexandre de Carvalho Me - Isto posto, INDEFIRO o pedido de fls. 144/145. Intime-se o exequente para
requerer o que for de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Exp. De praxe.
ADV: MANOEL GREGÓRIO DO AMARAL NETO (OAB 34385/CE) - Processo 0005514-70.2017.8.06.0041 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Pagamento - REQUERENTE: Davi Brasileiro Pinto - REQUERIDO: Valdecir Batista Leite - R.H, Intimese o exequente para requerer o que de direito em 05 dias. Exp. De praxe.
ADV: HERBERT MOREIRA GONÇALVES (OAB 25810-0/CE) - Processo 0005547-60.2017.8.06.0041 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Nota Promissória - REQUERENTE: Maria Simone de Souza - REQUERIDO: Raimundo Wilson de
Macedo - R. H, Intime-se o exequente para requerer o que de direito em 10 dias, sob pena de extinção. Exp. De praxe.
ADV: CÍCERO ROBERTO DOS SANTOS LIMA (OAB 40131/CE) - Processo 0009791-95.2018.8.06.0041 - Divórcio Litigioso
- Casamento - REQUERENTE: Joscélio Canuto do Nascimento - REQUERIDO: Antônia Silvania Lopes da Silva - Ante o exposto,
com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/15, HOMOLOGO a desistência formulada e EXTINGO O FEITO sem apreciação do mérito.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

COMARCA DE BARBALHA - 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRA LACERDA BATISTA BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0191/2019
ADV: DALTON LEMOS CALHEIROS (OAB 30916/CE), ADV: VICTOR DUARTE JORGE BEZERRA (OAB 32358/CE),
ADV: GLAIRTON JOSE LIMA JUNIOR (OAB 36614/CE) - Processo 0001588-41.2018.8.06.0043 - Usucapião - Usucapião
Extraordinária - REQUERENTE: Maria Vânia Bezerra de Almeida - REQUERIDO: Concasa Construtora Cariri Ltda - Haja vista,
o quanto requisitado pela Procuradoria Geral da União, proceda na intimação da parte autora, para que a mesma apresente
a documentação solicitada nas pág. 107/108, no intuito de proceder na manifestação conclusiva da União sobre o feito.
Expedientes Necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRA LACERDA BATISTA BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0192/2019
ADV: JERRY CRUZ BEZERRA (OAB 36273/CE), ADV: JOÃO FRANCISCO FEITOSA (OAB 40885/CE) - Processo 001289526.2017.8.06.0043 - Execução Provisória - Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Tiago Alexandre dos Santos - Admonitória Data:
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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13/09/2019 Hora 08:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: JOÃO FRANCISCO FEITOSA (OAB 40885/CE), ADV: JERRY CRUZ BEZERRA (OAB 36273/CE) - Processo 001289526.2017.8.06.0043 - Execução Provisória - Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Tiago Alexandre dos Santos - Designo a
audiência para o dia 13/09/2019, às 08h30min. no Fórum local. Expedientes necessários.
ADV: JERRY CRUZ BEZERRA (OAB 36273/CE) - Processo 0013756-46.2016.8.06.0043 - Execução da Pena - Tráfico de
Drogas e Condutas Afins - CONDENADO: Virgilio Rodrigues Filho - Admonitória Data: 20/09/2019 Hora 09:00 Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente
ADV: JERRY CRUZ BEZERRA (OAB 36273/CE) - Processo 0013756-46.2016.8.06.0043 - Execução da Pena - Tráfico
de Drogas e Condutas Afins - CONDENADO: Virgilio Rodrigues Filho - Designo a audiência de Admonitória (Cerimônia de
Tornozelamento) para o dia 20/09/2019 às 09:00h, com a advertência de que deverá comparecer ao ato devidamente munido de
03 (três) contatos telefônicos, bem como comprovante de endereço atualizado. Expedientes necessários.
ADV: DECIO ALMEIDA PEIXOTO (OAB 31951/CE), ADV: GUSTAVO ALVES DE ARAUJO (OAB 37844/CE) - Processo
0014959-09.2017.8.06.0043 - Execução da Pena - Pena de Multa - RÉU: Luan Emanuel do Nascimento Gonzaga - Admonitória
Data: 20/09/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: DECIO ALMEIDA PEIXOTO (OAB 31951/CE), ADV: GUSTAVO ALVES DE ARAUJO (OAB 37844/CE) - Processo
0014959-09.2017.8.06.0043 - Execução da Pena - Pena de Multa - RÉU: Luan Emanuel do Nascimento Gonzaga - Designo a
audiência de Admonitória (Cerimônia de Tornozelamento) para o dia 20/09/2019 às 09:00h, com a advertência de que deverá
comparecer ao ato devidamente munido de 03 (três) contatos telefônicos, bem como comprovante de endereço atualizado.
Expedientes necessários.
ADV: DECIO ALMEIDA PEIXOTO (OAB 31951/CE) - Processo 0015598-61.2016.8.06.0043 - Execução Provisória - Pena
Privativa de Liberdade - RÉU: Otoniel Magalhães Junior - Admonitória Data: 20/09/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente
ADV: DECIO ALMEIDA PEIXOTO (OAB 31951/CE) - Processo 0015598-61.2016.8.06.0043 - Execução Provisória - Pena
Privativa de Liberdade - RÉU: Otoniel Magalhães Junior - Designo a audiência de Admonitória (Cerimônia de Tornozelamento)
para o dia 20/09/2019 às 09:00h, com a advertência de que deverá comparecer ao ato devidamente munido de 03 (três)
contatos telefônicos, bem como comprovante de endereço atualizado. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRA LACERDA BATISTA BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0193/2019
ADV: YASSODARA RIBEIRO BATISTA NUNES (OAB 16345/CE) - Processo 0016138-12.2016.8.06.0043 - Procedimento
Comum - Indenização Trabalhista - REQUERENTE: Vivian Macedo de Figueiredo - REQUERIDO: Município de Barbalha/ce,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno - Instrução Data: 11/11/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: YASSODARA RIBEIRO BATISTA NUNES (OAB 16345/CE) - Processo 0016138-12.2016.8.06.0043 - Procedimento
Comum - Indenização Trabalhista - REQUERENTE: Vivian Macedo de Figueiredo - REQUERIDO: Município de Barbalha/ce,
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno - Reitero todos os termos contidos na determinação de pág.53. Designo a audiência
de Instrução para 11/11/2019 às 09:00h. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRA LACERDA BATISTA BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0195/2019
ADV: HUMBERTO ALEXANDRINO PINHEIRO (OAB 14934/CE) - Processo 0010374-79.2015.8.06.0043 - Execução da Pena
- DIREITO PENAL - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: José Gregório dos Santos - Face o
quanto certificado, redesigno a audiência de justificação para o dia 06/11/2019, às 14:00hs. Expediente necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRA LACERDA BATISTA BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0196/2019
ADV: IGOR MARCELO MARREIRO (OAB 22757/CE), ADV: ITALO REGIS DE VASCONCELOS CARVALHO (OAB 27984/
CE), ADV: ADRESSA MONTEIRO DE ALENCAR CORTEZ (OAB 27604/CE), ADV: PATRICIA TAVARES DE VASCONCELOS
(OAB 25615/CE), ADV: MICHELE NOBRE FERREIRA BRINGEL (OAB 25577/CE), ADV: RACHEL FEITOSA PONTES (OAB
24441/CE), ADV: SILVIA LETICIA FERREIRA DA SILVA (OAB 23717/CE), ADV: RONALDO DA SILVA BEZERRA (OAB 21197/
CE), ADV: LUIZ CARLOS VIDAL MAIA JUNIOR (OAB 20266/CE), ADV: CRISTIANE OLIVEIRA MONTENEGRO (OAB 20764/CE),
ADV: IGOR MACEDO FACO (OAB 16470/CE), ADV: FRANCISCO JOSE ALMEIDA SEVERIANO (OAB 21834/CE), ADV: ALINE
CARVALHO BORJA (OAB 18267/CE), ADV: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB 18663/CE), ADV: LAURA MARIA AMARO
MARTINS (OAB 22874/CE) - Processo 0005990-34.2019.8.06.0043 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer
- REQUERENTE: Maria de Lourdes Jardim e outro - REQUERIDO: Hapvida - Hapvida Assistência Medica Ltda - Conciliação
Data: 14/10/2019 Hora 09:31 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: SILVIA LETICIA FERREIRA DA SILVA (OAB 23717/CE), ADV: RACHEL FEITOSA PONTES (OAB 24441/CE), ADV:
MICHELE NOBRE FERREIRA BRINGEL (OAB 25577/CE), ADV: IGOR MARCELO MARREIRO (OAB 22757/CE), ADV:
PATRICIA TAVARES DE VASCONCELOS (OAB 25615/CE), ADV: ADRESSA MONTEIRO DE ALENCAR CORTEZ (OAB 27604/
CE), ADV: ITALO REGIS DE VASCONCELOS CARVALHO (OAB 27984/CE), ADV: ALINE CARVALHO BORJA (OAB 18267/
CE), ADV: LUIZ CARLOS VIDAL MAIA JUNIOR (OAB 20266/CE), ADV: CRISTIANE OLIVEIRA MONTENEGRO (OAB 20764/
CE), ADV: IGOR MACEDO FACO (OAB 16470/CE), ADV: FRANCISCO JOSE ALMEIDA SEVERIANO (OAB 21834/CE), ADV:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO (OAB 18663/CE), ADV: LAURA MARIA AMARO MARTINS (OAB 22874/CE), ADV: RONALDO DA
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SILVA BEZERRA (OAB 21197/CE) - Processo 0005990-34.2019.8.06.0043 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não
Fazer - REQUERENTE: Maria de Lourdes Jardim e outro - REQUERIDO: Hapvida - Hapvida Assistência Medica Ltda - Conforme
disposição expressa na Portaria nº 01/2019, emanada pela CGJ/CE, designo para o dia 14/10/2019, às 09:31h, a Audiência de
Conciliação.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRA LACERDA BATISTA BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0197/2019
ADV: LYS RIBEIRO BOMFIM (OAB 34299/CE) - Processo 0005670-81.2019.8.06.0043 - Execução de Alimentos - Alimentos EXEQUENTE: R.L.S.F. - EXECUTADO: J.W.P. - Intime-se a requerente, através de seu representante legal, para que manifestese sobre os documentos apresentados às págs. 23/25, informando o adimplemento do débito alimentar, no prazo de 15 dias.
ADV: JOSE FROTA CARNEIRO NETO (OAB 19603/CE) - Processo 0006250-14.2019.8.06.0043 - Execução de Título
Extrajudicial - Obrigações - EXEQUENTE: Avine Vinny Produções Artísticas Ltda -me - EXECUTADO: Procuradoria Geral
do Município de Barbalha - Intime-se a parte autora para emendar a inicial no sentido de realizar o pagamento das custas
processuais e diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial.
ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629/CE) - Processo 0025424-43.2018.8.06.0043 Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Rayane de Almeida Filgueira - REQUERIDO:
Estado do Ceara, Pessoa Jurídica de Direito Público. - Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre
a contestação. Exp. Nec..

COMARCA DE BARBALHA - 2ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELINO EMIDIO MACIEL FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0359/201ADV: DIOGO PINHEIRO PEIXOTO (OAB 21373/CE), ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)
- Processo 0010915-15.2015.8.06.0043 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERIDO:
Natura Cosméticos S/A - Vistos, etc. Relatório dispensado (art. 38 da Lei n. 9.099/95), decido: Na oportunidade da audiência
conciliatória, as partes entabularam acordo, conforme se vê nos autos (fl. 131-132). Isso posto, com fulcro no art. 22, parágrafo
único da Lei n. 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado entre os litigantes no termo retro, para que surtam seus
jurídicos e legais efeitos, atribuindo eficácia de título executivo judicial, na forma do artigo 515, inciso II do Código de Processo
Civil, e, por via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art.
487, inciso III, alínea b, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). P. R. I. Formada a
coisa julgada, arquivem-se os autos.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179A/CE) - Processo 0010997-17.2013.8.06.0043 - Procedimento
Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Paula Roberta Pereira Barros - REQUERIDO: Itau Unibanco S/A - Recebidos
hoje. I - Intime-se a parte autora para se manifesta, no prazo de 10 (dez), acera da cerca da realização de acordo extrajudicial
petição à fl.223/225. II- Havendo anuência da parte credora, voltem os autos conclusos para sentença. Expediente(s)
necessário(s).
ADV: UILTON DE SOUSA LIMA (OAB 11116/CE), ADV: ILO FEIJO NEPOMUCENO (OAB 20762/CE), ADV: BRUNO NOVAES
BEZERRA CAVALCANTI (OAB 19353/PE), ADV: JOSE HENRIQUE BEZERRA LUNA (OAB 34547/CE), ADV: JOANA EMILLE
DE SOUSA LIMA (OAB 36950/CE), ADV: OTACÍLIO ANDRÉ DE OLIVEIRA LIMA (OAB 36776/CE) - Processo 002551536.2018.8.06.0043 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Luiz Alves Neto - REQUERIDO:
Pau Brasil Veículos e Peças Ltda e outro - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Processo nº:0025515-36.2018.8.06.0043
Classe:Procedimento Comum Assunto:Indenização por Dano Moral e Obrigação de Fazer / Não Fazer Requerente:Luiz Alves
Neto Requerido:Pau Brasil Veículos e Peças Ltda A parte demandada manejou petição de ajustes de decisão saneadora (fls.
205/207), requerendo, ao final, a retratação para fins de acolher as preliminares por ele brandidas. A parte autora, por sua vez,
requereu, mediante a apresentação de duas petições (fls. 208/209 e fls. 222/223) a reconsideração da decisão que indeferiu a
gratuidade da justiça. É o que interessa relatar. DECIDO. Com fulcro no princípio da cooperação e da boa-fé objetiva, o sistema
normativo assegurou às partes a possibilidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes na decisão saneadora (artigo
357, §1º, CPC). No caso, sob o pretexto de solicitação de ajustes, a parte demandada requereu, em verdade, rejulgamento
das liminares apresentadas, tanto é que, ao final, requereu a a formulação de juízo retratação. Não há que se confundir a
necessidade de esclarecimento ou de ajuste do conteúdo da decisão com provimento jurisdicional contrário ao interesse da
parte. Meio, portanto, inadequado escolhido pelo autor. Do mesmo modo, impertinente se releva a retratação da decisão que
acolhera o pedido de indeferimento de gratuidade da justiça formulado pelo autor. A necessidade de substituição de baterias
do veículo, como alega o promovente em petição de fls. 208/209, não guarda conexão com o escrutínio dos pressupostos para
concessão da gratuidade da justiça. Os argumento lançados na petição de fls. 222/223 não são suficientes para alterar o que
fora decido. Em verdade, apenas reafirma a ausência de perfil de necessitado, na forma da lei. Ora, quem formula acordo de
pensão para netos no patamar de três salários mínimo, sem dúvida, pode arcar com os custos financeiros do processo. Isso,
posto INDEFIRO os pedidos formulados pelo demandado de reconsideração do indeferimento das preliminares, assim como
indefiro o requerimento formulado pelo autor de concessão de gratuidade da justiça. Por consequência, intime-se o promovente
para recolher as custas do processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Barbalha/CE, 05 de setembro de 2019. Marcelino Emidio
Maciel Filho Juiz de Direito Assinado por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELINO EMIDIO MACIEL FILHO
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

533

DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0360/2019
ADV: MANOEL PATRICIO DE AQUINO (OAB 11486/CE), ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 24217A/CE) - Processo
0000660-34.2005.8.06.0112 - Indenização - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Tania Maria Oliveira Sa Quental REQUERIDO: Banco do Brasil - Recebidos hoje. I - Defiro o pedido de desarquivamento. II - Trata-se de pedido de cumprimento
de sentença formulado pelo credor (fls. 245/247 e 262/264). III - Altere-se a classe processual para CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. IV - Intime-se o executado, por seu advogado, para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. V - Caso ocorra
pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase
de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito.
VI - Havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a
sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. VII - Caso a quantia não seja suficiente para a quitação,
caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida
da multa sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado,
para decisão. VIII - Não paga a dívida no prazo legal, acrescente-se ao valor da condenação a multa de 10% sobre o valor do
débito, bem como penhorem-se bens do(s) executado(s) tantos quantos bastarem para pagar a dívida atualizada, custas, juros
e honorários de advogado (se houver), preferencialmente pelos meios eletrônicos, seguindo a seguinte ordem: BACENJUD,
fazendo-se o bloqueios de todas as contas do demandado, até o limite do crédito, incluindo valores existentes ou que venham
a ser depositados no futuro; RENAJUD. IX - Havendo bloqueio de valores pelo BACENJUD, intime-se a parte executada da
constrição, bem como para se manifestar no prazo de 15 dias (art. 525, § 11, do CPC), sob pena de preclusão, transferindo o
referido valor para uma conta judicial a disposição deste juízo, caso não haja irresignação da ré, expedindo alvará em favor
do credor e seu advogado, se for o caso, bem como no caso de pagamento espontâneo. Ademais, decreto o secreto de justiça
(art.189, III, CPC) a partir da utilização do BACENJUD em razão da quebra do sigilo bancário, devendo ser identificado na capa
do processo. X Se houver restrição de veículo(s) pelo RENAJUD, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15
dias (art. 525, § 11, CPC), sob pena de preclusão, expedindo-se, em seguida, o mandado de Penhora e Avaliação do referido
bem, caso não tenha havido irresignação. XI Não sendo o veículo acima descrito encontrado nos endereços existentes nos
autos, intime-se a Parte Executada, por seu advogado ou, caso não o tenha, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias,
indicar onde está o veículo descrito acima, bem como indicar outros bens passíveis de penhora (art. 830, caput, § 1º, c/c art. 774,
caput, ambos do CPC), sob pena de lhe ser aplicada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução
(art. 774, § único, do CPC). XII Não sendo o veículo acima descrito encontrado nos endereços existentes nos autos, intime-se a
Parte Executada, por seu advogado ou, caso não o tenha, pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, indicar onde está o referido
veiculo, bem como indicar outros bens passíveis de penhora (art. 830 c/c art. 774, V ambos do CPC), sob pena de lhe ser
aplicada multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 774, parágrafo único, do CPC). XIII - Após
a quitação do débito, seja de forma espontânea ou coercitiva, façam-se os autos conclusos para a sentença de extinção (art.
924 do CPC). XIV - Esgotados os meios de defesa ou inexistindo bens para a garantia do débito, expeça-se certidão de dívida
e voltem os autos conclusos para sentença de extinção (artigo 53, parágrafo 4º, da lei nº9.099/95). Expedientes necessários.
ADV: MARIA DO SOCORRO DE LUNA (OAB 9470/CE) - Processo 0013111-84.2017.8.06.0043 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Carlos Gonçalves Neto - REQUERIDO: CLARO S/A - Rh I- Nos
termos do Art.688 CPC, defiro o pedido de habilitação da viúva do requerente, para que substitui-lo no polo ativo da presente
ação. II- Intima-se a parte requerente para, no prazo de 10 ( dez) dias, apresentar o novo endereço do requerido, posto que
houve retorno da correspondência devido mudança de endereço da requerida. III- Apresentado novo endereço encaminhar os
autos ao CEJUSC, para designação de nova audiência de conciliação e mediação. Expedientes necessários.
ADV: JOSE ALEXANDRE XIMENES ARAGAO (OAB 14456/CE), ADV: JOAO PAULO GOMES DIAS (OAB 20746/
CE) - Processo 0014584-08.2017.8.06.0043 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer REQUERENTE: Marlene Nascimento dos Santos Ferreira - REQUERIDO: CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
- Recebidos hoje. I- Considerando a manifestação da Parte Requerente pela produção de prova oral em juízo, com a oitiva das
testemunhas arroladas na fl. 15, designo audiência de instrução e julgamento para a o dia 03/03/2020 às 15:00h, devendo a
Parte Requerida, se ainda não constar nos autos, apresentar o seu rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC,
art. 357, § 4º), com a advertência de que cabe aos advogados constituídos pelas partes informar e intimar cada testemunha por
si arrolada, observadas as regras do art. 455, CPC; expedindo-se carta precatória com o fim de ouvi-las, se as testemunhas
residirem em outra comarca; II- Advirta às partes de que sua ausência ou recusa em depor presumem-se confessados os fatos
contra ela alegados, caso qualquer da parte requeira o depoimento da parte adversa (art. 385, §1º, CPC). III- Intimem-se.
Expedientes Necessários. Barbalha (CE), 22 de agosto de 2019. Marcelino Emidio Maciel Filho Juiz de Direito
ADV: CICERO JUAREZ SARAIVA DA SILVA (OAB 22078/CE), ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 30071/CE) Processo 0056746-81.2018.8.06.0043 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
CICERA ANTÔNIA DOS SANTOS MELO - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Recebidos hoje. Cumpra-se os itens II e III do
despacho de fl. 188. Intimem-se. Expedientes Necessários. Barbalha (CE), 22 de agosto de 2019. Marcelino Emidio Maciel Filho
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELINO EMIDIO MACIEL FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0361/2019
ADV: EXPEDITO RILDO CARDOSO XAVIER TELES (OAB 31132-0/CE) - Processo 0012965-77.2016.8.06.0043 - Mandado
de Segurança - Liminar - IMPETRANTE: Maria Ivaneide de Moura Oliveira e Filha - IMPETRADA: Sandra Maria do Nascimento
Silva, Diretora da Escola Estadual Otília Correia Saraiva - Recebidos hoje. O Tribunal de Justiça em razão de remessa
necessária proferiu acórdão (transitado em julgado fl.189) reformando a sentença prolatada às fls. 168-170. Assim intimem-se
as partes processuais para que tomem ciência do retorno dos autos, requerendo o que for de direito - prazo de dez (10) dias.
Findo o prazo assinado, sem manifestação, ARQUIVEM-SE estes autos com os procedimentos de estilo.
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0143/2019
ADV: HIACY GWIMEL QUEIROZ DE FIGUEIREDO (OAB 21762/CE) - Processo 0008805-43.2015.8.06.0043 - Procedimento
Comum - Contribuição sobre Açúcar e Álcool - REQUERENTE: Maria Lindô Vieira e Silva - REQUERIDO: Inss- Instituto
Nacionaldo Seguro Social - Cogita-se de cumprimento de sentença ajuizada por Maria Lindô Vieira da silva em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social. Intimado para impugnar o pedido em 30 dias, o requerido concordou com o valor pleiteado
e requereu a expedição de RPV. É o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública em
que o Poder Público e o exequente concordaram com o valor a ser pago. Em sendo assim, não havendo divergência entre as
partes e sendo o valor apresentado passível de pagamento por RPV, dou por encerrado o cumprimento de sentença. Isto posto,
com fulcro no art.924, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a expedição de Requisitório de Pequeno Valor (RPV)
R$ 60.748,13 (sessenta mil setecentos e quarenta e oito reais e treze centavos) em favor da Exequente e o importe de R$
2.000,00 (dois mil reais) em benefício do advogado. P. R. I. C. Intime-se a Parte Exequente, pessoalmente, dando-lhe ciência da
expedição de RPV em seu favor

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JAIME BELÉM FIGUEIREDO NETO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0308/2019
ADV: ANIBAL LEITE DE SA BARRETO (OAB 15553/CE) - Processo 0005936-68.2019.8.06.0043 - Conversão de Separação
Judicial em Divórcio - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: L.S.M. - REQUERIDO: C.I.S. - R. H. Cogita-se de AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS ajuizada por LINDICÁCIA DOS
SANTOS MARTINS em face de CÍCERO INOCÊNCIO DE SOUSA. A Parte Autora apresentou pedido de separação de corpos
das Partes com a saída imediata do Promovido da residência do casal. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Passo ao exame
do pedido de separação de corpos. A separação de corpos é disciplinada pelo art. 1562, do Código Civil, que exige para a sua
adoção prova da necessidade da medida. Em princípio, registro a possibilidade de se conceber a medida de separação de
corpos durante o curso do processo, especialmente quando os fatos que a fundamentar surjam após o ajuizamento do feito. No
caso em tablado, após percuciente análise dos fólios, concluo que a concessão da separação de corpos das Partes é medida
premente e necessária e possui o intuito de resguardar a integridade psíquica e a dignidade da Autora, vulnerada pela conduta
provocativa da Parte Promovida. Segundo relata a Autora, o convívio do casal se tornou péssimo, posto que o Promovido
começou a agir de forma indiferente, agindo com infidelidade constatada através de mensagens recebidas em seu celular,
o aumento do consumo de álcool, o que desgastou a relação que antes era de confiança e união se tornou inviável. Verifico
que a conduta provocativa do Promovido relatada pela autora na exordial, em atacar de forma sórdida e desproporcional a
autora e sua familia, pelo seu próprio teor - baixo, diga-se de passagem - representa induvidosa prática de violência psíquica
e moral contra a Autora, a qual reflete em seu estado de saúde e em seu bem estar, além de afetar a sua dignidade como ser
humano. Tal situação é suficiente, a meu sentir, para a concessão da medida de separação de corpos. A respeito do tema,
colaciono o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO.
MEDIDA CAUTELAR. SEPARAÇÃO DE CORPOS. LIMINAR. Cabível, na hipótese, a separação de corpos, desnecessária a
cognição plena, sendo suficiente a razoável comprovação de que é fundado o temor da parte de sofrer agressão. NEGADO
SEGUIMENTO AO RECURSO”. (TJ/RS - Agravo de Instrumento nº 70064461072, 7ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora
LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO, julgado em 23.04.2015). A medida de separação de corpos representa, no caso, uma
medida de proteção à saúde e à integridade psíquica da Promovente. No contexto apresentado, impõe-se retirar o cônjuge
agressor do lar conjugal, no caso o Promovido. Registro, ainda, que o Promovido é autônomo. Por derradeiro, apenas a título
de registro, pondero que o deferimento da separação de corpos das Partes não possui qualquer consequência no que tange à
discussão acerca da comunicação do imóvel residencial do casal para fins de partilha em razão do divórcio, o que será objeto
de análise no momento do julgamento da ação. Pelas razões expostas, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO
O PEDIDO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS FORMULADO PELA AUTORA e, por conseguinte, DETERMINO A SAÍDA DO
PROMOVIDO,CICERO INOCÊNCIO DE SOUSA, DA RESIDÊNCIA DO CASAL ( Sitio Piquet, S/N, Distrito de Caldas 314, Bairro
Santo Antônio, nesta cidade), DE FORMA IMEDIATA, podendo levar consigo apenas os seus pertences pessoais e devendo
entregar à Autora as chaves do imóvel. Fica o Promovido autorizado a ingressar no imóvel apenas pelo tempo necessário à
retirada de seus pertences. Em caso de descumprimento desta decisão pelo Promovido, fica o(a) meirinho(a) autorizado a se
valer de força policial para a satisfação da determinação supra. Em observância ao art. 334 do CPC, determino a realização de
audiência de conciliação, a ser conduzida pelo CEJUSC, devendo este órgão providenciar a marcação da audiência, atentandose que a audiência deve ser marcada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos
20 (vinte) dias de antecedência. Intimem-se as partes da audiência de conciliação, com a advertência do art. 334, §§ 8º,
9º e 10 do CPC. § 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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 da União ou do Estado. § 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados
ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para
negociar e transigir. Cite-se pessoalmente a parte promovida (art. 693, parágrafo único c/c art. 695, §1º do CPC) para oferecer
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 335 do CPC, podendo a ré alegar na peça toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com o que impugna o pedido da parte autora, além de especificar as provas que pretende
produzir (336, CPC), sob pena de presumirem-se verdadeiras as alegações não impugnadas, nos termos do art. 341 do CPC,
advertindo, ainda, a ré de que a omissão na apresentação da contestação no prazo legal implicará sua REVELIA (art. 344 do
CPC). Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:
I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou,
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comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de
mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o
modo como foi feita a citação, nos demais casos. Intime-se o autor, por meio do seu procurador (p. 21). Barbalha/CE, 09 de julho
de 2019. Antonio Vandemberg Francelino Freitas Juiz de Direito Assinado Por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0145/2019
ADV: NORMA JEANNE PEREIRA MACHADO (OAB 20925/CE), ADV: ROTSENAIDYL FERNANDES TÁVORA SAMPAIO
(OAB 34300/CE), ADV: JOAO RIBEIRO COSTA NETO (OAB 36580/CE) - Processo 0010386-93.2015.8.06.0043 - Retificação
de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - AUTORA: Maria Selma Quesado Teixeira - Vistos, etc. Intime-se a parte
autora para, em 05 (cinco) dias, efetuar o depósito dos honorários do perito na proporção de 50%.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0146/2019
ADV: THOMAZ ANTONIO NOGUEIRA BARBOSA (OAB 20787/CE), ADV: ANTONIO ALLAN LEITE SARAIVA (OAB 235020/CE) - Processo 0026171-90.2018.8.06.0043 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Fabio
Antonio de Amorim - REQUERIDO: Fortlev Industria e Comercio de Plastico Ltda - Nome de Fantasia Fortlev - Por todo o
exposto, e considerando o mais que consta dos fólios, EXTINGO O PRESENTE FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos
moldes do art. 487, I, DO CPC, ANTE A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, que reconheço neste ato. Condeno o
autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, desde já, em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa. A condenação ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, restando ao final prescrita, caso o autor não
possa com ela arcar, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida
baixa na estatística. Barbalha/CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MONTENEGRO CAVALCANTI
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0147/2019
ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP) - Processo 0005535-69.2019.8.06.0043 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Toyota do Brasil S/A - REQUERIDA: Maria
Luiza Bezerra Feitosa - Pelas razões expostas, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos moldes
do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de legitimidade da promovida. Custas processuais recolhidas.
Deixo de condenar o autor nos honorários sucumbenciais pelo fato do espólio da promovida não ser parte nesta ação. P.R.I.
Após o trânsito em julgado, arquive-se. Exp. Nec. Barbalha/CE, 10 de setembro de 2019.

COMARCA DE BARREIRA - VARA UNICA DA COMARCA DE BARREIRA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARREIRA
JUIZ(A) DE DIREITO CYNTHIA PEREIRA PETRI FEITOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NICOLY ISABELLY PEREIRA FREIRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0318/2019
ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO (OAB 30537/CE) - Processo 0000123-91.2018.8.06.0044 - Processo de Apuração
de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - AUTOR: M.P.E.C. - VÍTIMA: A.S.C. - ADOLCTE: I.S.S. - “ ... Intime-se para apresentar as
alegações finais em cinco dias, conforme termo de audiência...”

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARREIRA
JUIZ(A) DE DIREITO CYNTHIA PEREIRA PETRI FEITOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NICOLY ISABELLY PEREIRA FREIRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0320/2019
ADV: FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS (OAB 9750/CE) - Processo 0000808-11.2012.8.06.0044 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Município de Barreira - EXECUTADO: Valderlan Fecheni Jamacaru - “... Ante o Exposto, Julgo
EXTINTA, presente execução, nos termos do art. 924, II, do CPC...”

COMARCA DE BARRO - VARA UNICA DA COMARCA DE BARRO
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BARRO
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO PIMENTEL BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO NIVALDO DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0121/2019
ADV: JOSE FEITOSA DE SOUSA (OAB 34310/CE) - Processo 0000023-36.2018.8.06.0045 - Termo Circunstanciado Receptação - AUTOR FATO: Elias Oliveira Amaro - Intimar da sentença proferida nos autos, cujo dispositivo final, segue: Assim
sendo, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Elias Oliveira Amaro relativamente à infração penal que lhes é imputada
nesta via.
ADV: KEILA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 23034/CE), ADV: IZAC GENUINO DO NASCIMENTO (OAB 11768-0/CE), ADV: LEILA
TEIXEIRA DA SILVA (OAB 26308/CE), ADV: JOSE CICERO RICARTE VIEIRA (OAB 16429/CE), ADV: CICERA FRANCISCA
GENUINO DO NASCIMENTO (OAB 14741/CE), ADV: GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 14286/CE), ADV:
JOSE TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 10175/CE), ADV: REGINALDO ALBUQUERQUE BRAGA (OAB 21226/CE),
ADV: JUSTINO FEITOSA NETO (OAB 10884/CE) - Processo 0000099-17.2005.8.06.0045 - Inventario - Inventário e Partilha HERDEIRO: Cinthya Silva de Almeida Claudino - Sinara Silva de Almeida - Sibeli Silva de Almeida - Aurilio Cardoso de Lima Neto
- Francisco Auderley Pereira Costa Cardoso - Maria de Fatima de Queiroz Cardoso - Giancarla de Queiroz Cardoso Laurindo
- Jose Amilton Cardoso - Marilene de Oliveira Cardoso - Jose Cardoso de Almeida - Jose Wilton Cardoso - Lidia Maria Cardoso
- INVENTARIANTE P: Avila Tavares de Lima - HERDEIRO: Aelida Tavares de Lima - Wilson Leite Diniz - Maria Arlete Rodrigues
de Lima - Jose Rodrigues Neto - Adalberto Cardoso de Almeida - Maria Aelia Lima de Oliveira - Francisco Jose Oliveira - Maria
do Rosario França de Almeida - Maria de Fatima Queiroz Cardoso - Abel Marcio Nogueira Lima - AUTORA HERANÇA: Alaide
Tavares de Almeida - HERDEIRO: Marizeth Nogueira da Silva Lima - Maria Abeliany Nogueira Lima - TERCEIRO: Espolio
de Aurilio Cardoso de Lima - : Jose Cardoso de Almeida - Giancarla de Queiroz Cardoso Laurindo - Aurilio Cardoso de Lima
Neto - Sinara Silva de Almeida - Jose Wilton Cardoso - Lidia Maria Cardoso - Cinthya Silva de Almeida Claudino - Jose Amilton
Cardoso - Maria de Fatima de Queiroz Cardoso - Sibeli Silva de Almeida - Marilene de Oliveira Cardoso - Francisco Auderley
Pereira Costa Cardoso - I - Defiro o pedido de abertura de inventário da Sra. Alaíde Tavares de Almeida e a consequente
tramitação conjunta e cumulativa no mesmo processo, conforme autoriza o art. 672, inciso II, do NCPC, e, por conseguinte,
nomeio a mesma inventariante do espólio de Aurílio Cardoso de Lima, a qual deverá ser intimada para prestar compromisso
no prazo legal. Além disso, no que se refere a este ponto, a secretaria deverá fazer a devida retificação na autuação do feito;
II - Determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 30 dias, faça prestação de contas despesas e receitas
obtidas durante a sua inventariança, notadamente das que foram necessárias à administração dos bens do espólio, devendo
inclusive relatar a atual situação dos bens. III - Determino a intimação de todos herdeiros e da inventariante advertindo-os que
fica terminantemente proibida a venda de bens do espólio, sem prévia autorização judicial, bem como a retirada de frutos e
produtos (barro, areia, pedra, dentre outros) dos bens que integram o espólio, sob pena de constituir ato atentatório à dignidade
da justiça na forma do artigo 77, §2º do CPC. Deve a inventariante ser advertida, ainda, que, na condição de representante dos
espólios, deve tomar as providências judicias necessárias à preservação dos bens do espólio, sob pena de remoção do encargo.
IV - Determino que a secretaria proceda a devida retificação na autuação do feito, a fim de que sejam cadastrados todos os
herdeiros e os respectivos procuradores e as renúncias operadas. V - Determino a abertura de vista dos autos ao Ministério
Público para manifestação.
ADV: ITALO NEY FONSECA FEITOSA CABRAL (OAB 13996/CE), ADV: LUIS PAULO BEZERRA RODRIGUES (OAB 16302/
PB), ADV: JOSE RICARDO QUEIROZ DA SILVA (OAB 32863/CE) - Processo 0000114-44.2009.8.06.0045 - Cumprimento
de sentença - Estatuto da criança e do adolescente - REQUERIDO: Cicero Carolino da Silva - Defiro pedido formulado pelo
executado para autorizar que o pagamento do débito seja feito mediante depósito judicial.
ADV: JOSE ISMAEL CARNEIRO BEZERRA (OAB 14392/CE), ADV: ITALO NEY FONSECA FEITOSA CABRAL (OAB 13996/
CE), ADV: RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS FILHO (OAB 13937/CE), ADV: RAIMUNDO NONATO COSTA (OAB 3796/
PB) - Processo 0000286-25.2005.8.06.0045 - Cumprimento de sentença - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS
DE DIREITO PÚBLICO - EXEQUENTE: Dulcineide Gomes de Lima - IMPETRADO: Municipio de Barro/ce - Intimação da parte
exequente sobre o retorno dos autos da instância superior, devendo requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze)
dias.
ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315/CE), ADV: MARIA IRANI DE ALMEIDA (OAB 18318/
CE) - Processo 0000504-96.2018.8.06.0045 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de
Inadimplentes - REQUERENTE: LUCIA MARIA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: BANCO LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO Intimar da sentença proferida nos autos, cujo dispositivo final, segue: Por todo o exposto, e considerando o mais que consta
dos fólios, ACOLHO parcialmente os pedidos constantes na inicial, para: a) condenar o requerido a indenizar a parte autora, a
título de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento
(Súmula nº 362 do STJ) e com juros de mora de 1,0% desde a citação 2) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre os
litigantes (º Contrato nº 0030200994385455) e DETERMINAR à parte promovida que proceda a retirada, em definitivo, do nome
da parte autora do SERASA e de qualquer órgão restritivo de crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no
importe de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual limito ao teto de R$ 10.000,00.
ADV: YVINA FERREIRA MACÊDO (OAB 35397/CE), ADV: CAIO LAVOISIER ALMEIDA GONCALVES DOS SANTOS
(OAB 32547/CE), ADV: CICERO ANDERSON MORAIS BATISTA (OAB 35348/CE) - Processo 0000584-26.2019.8.06.0045 Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - REQUERENTE: MARIA AGUINELIA
MENDES VITALINO - Intimar Vossa Senhoria para, querendo, apresentar Réplica à Contestação apresentado pelo demandado
nos autos, no prazo de 15(quinze) dias.
ADV: LIANA MARIA DA SILVA GRANGEIRO CORREIA (OAB 35321/CE) - Processo 0000627-60.2019.8.06.0045 - Alvará
Judicial - Lei 6858/80 - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: ANTONIO GENESIO DE SOUZA - FRANCISCA
CORREIA DE SOUZA - Ante o exposto, DEFIRO O ALVARÁ JUDICIAL pleiteado e, de consequente, autorizo Antônio Genésio
de Souza e Francisca Correia de Souza a receberem, junto à Caixa Econômica Federal, valores do FGTS não sacados em vida
pelo falecido filho Edimilson Correia de Sousa, sendo que cada requerente terá direito a (metade) do valor depositado.
ADV: MARIA IRANI DE ALMEIDA (OAB 18318/CE) - Processo 0000681-26.2019.8.06.0045 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: V.S.N. - Intimar da sentença proferida nos autos, cujo dispositivo final, segue: Posto isso,
e considerando satisfeitas as exigências legais, homologo por sentença o acordo de vontade das partes, com fulcro no art. 487,
inciso III, alínea b do NCPC, que se regerá pelas cláusulas e condições expostas no Termo de Audiência de fl. 25, que passam
a fazer parte integrante desta.
ADV: MARIA NELI DE ALMEIDA INOCENCIO LEITE (OAB 13722/CE) - Processo 0000722-90.2019.8.06.0045 - Alimentos Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: R.H.P.S. - Intimar da sentença proferida nos autos, cujo dispositivo final,
segue: Posto isso, e considerando satisfeitas as exigências legais, homologo por sentença o acordo de vontade das partes, com
fulcro no art. 487, inciso III, alínea b do NCPC, que se regerá pelas cláusulas e condições expostas no Termo de Audiência de fl.
26, que passam a fazer parte integrante desta.
ADV: ROMMEL RAMALHO LEITE (OAB 25195/CE) - Processo 0000820-75.2019.8.06.0045 - Execução de Medidas SócioEducativas - Furto (art. 155) - MINISTERIO PUBL: M.P.E.C. - ADOLESCENTE: V.N.D. - O procedimento está integrado das peças
elencadas no art. 39 do SINASE. Ademais, atento ao que dispõe o art. 40 do SINASE, oficie-se ao CREAS encaminhando cópia
integral deste procedimento e requisitando que, no prazo de 30 dias, seja confeccionado Plano Individual de Acompanhamento,
observando as diretrizes traçadas nos arts. 52 ao 59 do referido diploma legal. Com o envio da proposta de PIA, dê-se vista ao
MP e ao defensor do infrator para manifestação, no prazo sucessivo de 03 dias (art. 41 do SINASE). Encerrado o prazo para
manifestação sem qualquer impugnação, considerar-se-á homologado o PIA, nos termos do art. 41, § 5º do SINASE.
ADV: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO (OAB 15096/CE) - Processo 0001752-30.2000.8.06.0045 - Execução
- Contratos Bancários - EXEQUENTE: Bb Financeira S.a - EXECUTADO: Aelida Tavares de Lima - Aurilio Cardoso de Lima Francisco Jose Pereira - Defiro pedido de fl. 209.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0001909-03.2000.8.06.0045 - Execução de Título Extrajudicial
- Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A - EXECUTADO: Moacir Luiz Gonzaga - Irapuan
Tavares de Almeida - Tendo em vista o constante nos documentos de fls. 218/219v, procedo a intimação da parte exequente,
manifestando-se no prazo de 15(quinze) dias.
ADV: PEDRO ERNESTO FILHO (OAB 7963/CE) - Processo 0002440-89.2000.8.06.0045 - Execução - Cédula de Crédito
Industrial - RÉU: Maria Hildnyr Alexandre - Me e outros - Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, em 15
dias.
ADV: GIRLAINE MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 14286/CE) - Processo 0002704-57.2010.8.06.0045 - Cumprimento
de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Joao Martins Tavares - REQUERIDO: Joaquim Diniz Rocha Intime-se a parte promovente para requerer o que entender de direito, em 10 dias.
ADV: JOSE EDGLE DOS SANTOS (OAB 29131-0/CE) - Processo 0003804-13.2011.8.06.0045 - Ação Penal de Competência
do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Jose Eucleiton Pereira de Sousa - Convencido da materialidade do fato e da existência
de indícios razoáveis de autoria, forte no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o Acusado, JOSÉ
EUCLEITON PEREIRA DE SOUSA, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca,
apenas como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, incisos I(motivo torpe) e IV(meio que dificultou a defesa da vítima) c/c art.
14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0003809-98.2012.8.06.0045 - Cumprimento
de sentença - Indenização por Dano Moral - EXECUTADO: Banco Rural - Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a executada
para, no prazo de 15 dias, comprovar a situação em que se encontra o processo de liquidação.
ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/
MG) - Processo 0003880-03.2012.8.06.0045 - Cumprimento de sentença - Liminar - REQUERENTE: Maria Ednalva Andrade
Araruna - Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a executada para, no prazo de 15 dias, comprovar a situação em que se
encontra o processo de liquidação.
ADV: LUCIANO ALENCAR MACEDO (OAB 19516/CE), ADV: LEONARDO ALENCAR MACEDO (OAB 30416-0/CE) Processo 0004283-64.2015.8.06.0045 - Interdição - Família - REQUERENTE: J.M.S. - INTERDO: C.M.S. - Capitaneados aos
autos o estudo social e perícia médica, intimem-se as partes e MP para alegações finais.
ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP) - Processo 0005446-74.2018.8.06.0045 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Suzana Alvino da Silva - REQUERIDO: Fundo de
Investimento Em Dinheiros Creditorios Nao Padronizados Fidc Npl I - intime-se o(a) executado(a) para ciência da penhora, e
querendo, impugná-la, em igual prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: THIAGO SEBASTIAO CAMPELO DANTAS (OAB 9487-A/MA) - Processo 0005909-84.2016.8.06.0045 - Cumprimento
de sentença - Honorários Advocatícios - REQUERENTE: M.T.A. - L.T.A. - REPR. LEGAL: S.I.T.S. - REQUERIDO: J.A.A. Cumpra-se a parte final do despacho de fl. 259. “ Intimar vossa senhoria para, caso queira, apresente impugnação a penhora
no prazo de 10 dias”
ADV: MARIA NELI DE ALMEIDA INOCENCIO LEITE (OAB 13722/CE) - Processo 0006029-93.2017.8.06.0045 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - RÉU: Mardoqueu Ferreira da Silva - Expeça-se carta precatória com a finalidade de
interrogar o acusado. “Intimar vossa senhoria da expedição da Carta Precatória para fins de Interrogatório do Acusado”

COMARCA DE BATURITÉ - 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0138/2019
ADV: TALLITA SARAIVA SANTOS (OAB 26248/CE) - Processo 0002014-07.2019.8.06.0047 - Divórcio Consensual Casamento - REQUERENTE: F.F.M.P. - J.R.P. - Diante do exposto e de acordo com o parecer do Ministério Público, com
fundamento no art. 487, III, b, do CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo
de vontade dos cônjuges Francidiene Freire Mendes Pereira e José de Ribamar Pereira, decretando-lhes o divórcio, fazendo
dissolver a sociedade conjugal e extinguindo o vínculo matrimonial até então existente entre ambos.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0139/2019
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ADV: ALYSSON ARAGÃO DE AGUIAR (OAB 27083/CE) - Processo 0001653-24.2018.8.06.0047 - Divórcio Consensual Casamento - REQUERENTE: F.S.A.O. - F.M.F.N. - 3. Dispositivo: Diante do exposto e de acordo com o parecer do Ministério
Público, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, o acordo de vontade dos cônjuges Francisco Samuel de Aguiar Oliveira e Francisca Manerlene Ferreira do Nascimento,
decretando-lhes o divórcio, fazendo dissolver a sociedade conjugal e extinguindo o vínculo matrimonial até então existente
entre ambos, assim como HOMOLOGO o acordo quanto aos alimentos e a guarda da criança ANA JÚLIA FERREIRA AGUIAR
OLIVEIRA.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0140/2019
ADV: DARLEN SANTIAGO (OAB 31724/CE) - Processo 0008013-38.2019.8.06.0047 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/ae - Vistos, etc. 1.
RELATÓRIO Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A em face de FRANCISCO THIAGO ROSEMBERG ALMEIDA DO NASCIMENTO, todos devidamente qualificados, pelas
razões expostas na exordial de fls. 01/05. O autor requereu a desistência da ação, antes da citação da parte ré, conforme
petição de fls. 49. É o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO A desistência da ação acarreta a extinção do processo, sem
resolução de mérito, consoante disposto no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá
o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) § 4oOferecida a contestação, o autor não poderá, sem o
consentimento do réu, desistir da ação”. No caso sub oculli, conforme acima relatado, o acionante foi expresso em desistir da
ação, antes da citação da parte demandada, razão pela qual não se faz necessário o seu consentimento, devendo ser acolhido,
pois, o requerimento formulado, com a extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo
EXTINTO o presente PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Custas já recolhidas. Após o trânsito em julgado deste decisum, arquivem-se os autos,
com a devida baixa na distribuição.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0141/2019
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE)
- Processo 0004352-51.2019.8.06.0047 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE:
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos, etc. Trata-se de ação de Ação de Busca e Apreensão proposta
por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de FRANCISCO THIAGO ROSEMBERG ALMEIDA
DO NASCIMENTO, objetivando a apreensão do veículo de MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA XEI 2.0, PLACA OCI8345.
Contudo, fora constatada a existência de outro processo sob o n.8013-38.2019.8.16.0047, em trâmite nesta Comarca, onde
figuram as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Trata-se, nesse caso, de litispendência, nos exatos
termos do Código Processual Civil, artigo 337, § 3º, in verbis: “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.
Nessas razões, não há possibilidade de prosseguimento deste feito. POSTO ISSO JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no
Código Processual Civil, art. 485, V, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o feito e dandose baixa na distribuição. P.R.I. Arquivem-se, observadas as formalidades legais.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0142/2019
ADV: PABLO HENRIQUE CORDEIRO LESSA (OAB 36510/CE), ADV: ANDRÉ LUIS DE ASSUMPÇÃO (OAB 289632/SP)
- Processo 0001011-51.2018.8.06.0047 - Monitória - Inadimplemento - REQUERENTE: Kenerson Indústria e Comércio de
Produtos Ópticos Ltda. - REQUERIDO: PIETRA CORDEIRO LESSA - ISTO POSTO, julgo improcedente a pretensão inserta nos
Embargos à Monitória e, por consequência, constituo esta decisão em título executivo, e assim faço com fundamento no artigo
701 do Código de Processo Civil, devendo ser aguardado o decurso do prazo de 15(quinze) dias, contados da intimação do
advogado, a fim de que o embargante pague o débito de R$ 42.835,06 (quarenta e dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e
seis centavos). Decorrido o aludido prazo sem o efetivo adimplemento, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Condeno a
embargante a pagar as custas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 20%(vinte) por cento do valor
da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, por
se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça, benefício que ora lhe concedo.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0144/2019
ADV: JUDICAEL DE ALMEIDA NASCIMENTO (OAB 33146/CE) - Processo 0008010-83.2019.8.06.0047 - Usucapião DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Francisca Ribeiro da Silva - Recebidos hoje. Presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido
de Gratuidade da Justiça formulado na inicial, na forma do art. 98 do CPC. A petição inicial não veio instruída com documento
indispensável à propositura da ação, no caso Certidão de Registro do Imóvel, para saber se o mesmo é registrado ou não e,
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em caso positivo, conhecer a identidade do proprietário. Deve o requerente, na exordial, fornecer a qualificação completa dos
confinantes (nome, profissão, estado civil e endereço), inclusive requerendo a citação dos cônjuges, caso casados, o que não foi
cumprido. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a peça de ingresso, suprindo as
falhas acima mencionadas, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem manifestação, venham-me conclusos. Sanadas
as lacunas, citem-se por mandado os confinantes, os antigos possuidores e a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel
usucapiendo, se for o caso, e, por edital com prazo de 30 (trinta) dias, os réus desconhecidos ou em lugar incerto e os terceiros
interessados. Intimem-se, por via postal, os representantes das Fazendas Públicas da União, do Estado, do Município, para
que manifestem ou não interesse na causa, no prazo de 60 (sessenta) dias. Cientifique o Ministério Público. Expedientes
necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0145/2019
ADV: FELIPE AUGUSTO BARBOSA PINHEIRO (OAB 21512/CE) - Processo 0008006-46.2019.8.06.0047 - Despejo por
Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Luci Viana Costa - REQUERIDA: Lissia Melo Campelo - Recebidos
hoje. O autora postula os benefícios da Justiça Gratuita. Contudo, é viúva, recebendo uma pensão do Exército Brasileiro (cf. fls.
14/15) e, ainda, contratou advogado particular, não sendo crível que não disponha do valor devido a título de custas iniciais, em
face do valor dado à causa. A concessão do beneficio da justiça gratuita não está condicionada a um estado de miserabilidade
absoluta, também não é correta a sua aplicação indistinta, merecendo, pois, mais acurada apuração em torno da situação que
envolve o litigante e as consequências de sua demanda, porquanto é necessário evitar que a gratuidade judiciária transformese em subterfúgio para aqueles que, mesmo podendo, furtam-se ao dever de pagar as despesas do processo. Da análise dos
autos, verifica-se que não constam documentos que demonstrem a insuficiência econômica da requerente, por esta razão,
indefiro os benefícios da Justiça Gratuita, devendo a autora comprovar o recolhimento das custas iniciais, em 15 dias, sob pena
de ser indeferida a petição inicial (art. 924, I, CPC), com o consequente cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC/15).

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0146/2019
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0005754-17.2012.8.06.0047 - Procedimento Comum Contratos Bancários - REQUERENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Ag. de Baturité/ce - Conforme determinação judicial
cumpra-se a última parte do despacho de fls. 223: Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de
15(quinze) dias.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0147/2019
ADV: JOSE WELLINGTON ALVES CRISPIM FILHO (OAB 29955/CE) - Processo 0004988-17.2019.8.06.0047 (processo
principal 0002255-78.2019.8.06.0047) - Relaxamento de Prisão - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - REQUERENTE: ANTONIO
RAFAEL DE SOUZA FILHO - Com tais considerações, INDEFIRO o pedido.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0148/2019
ADV: BRAYAN THEO MILHOME LIMA (OAB 33336/CE) - Processo 0002157-93.2019.8.06.0047 (processo principal 000168796.2018.8.06.0047) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: FRANCISCO DE
ASSIS DOS REIS FERREIRA - Com tais considerações, INDEFIRO o pedido.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0149/2019
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: JOSE NILTON RODRIGUES SALES JUNIOR (OAB 30462/CE) Processo 0000577-62.2018.8.06.0047 - Procedimento Comum - Energia Elétrica - REQUERENTE: JOSE MICHELANGELO
AGUIAR COELHO - REQUERIDO: ENEL - Companhia Energética do Ceará - Com tais considerações, resolvendo o mérito
processual, declaro inexistente o débito de R$7.838,27(sete mil oitocentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos), e
julgo improcedentes as pretensões afetas à repetição de indébito e ao dano moral. Face a sucumbência recíproca, condeno
as partes nas custas processuais, em percentual equivalente a 56,06% e 43,94%, autor e ré, respectivamente, bem como em
honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa(CPC, art. 85, §2º), verbas cuja exigibilidade
fica suspensa, em relação ao autor, pelo prazo de 5(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, por
se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça. Interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar
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contrarrazões, no prazo legal. Na sequência, com ou sem resposta, movimentem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, independente de juízo de admissibilidade(CPC, art. 1.010, §3º).

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0150/2019
ADV: DIOVANNA CAMURÇA CORREIA (OAB 28444-0/CE) - Processo 0007949-33.2016.8.06.0047 - Execução de Alimentos
- Alimentos - EXEQUENTE: M.V.N. - Ante o exposto, declaro extinta a presente ação de execução de alimentos, com fundamento
no art. 924, IV, do Código de Processo Civil. P.R.I.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0152/2019
ADV: CELIA MARIA CAFE CAMURCA CORREIA (OAB 2372/CE) - Processo 0002717-02.2000.8.06.0047 - Execução Obrigações - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S.a - EXEQUIDO: Oriente Doces e Prod. Aliment. Ltda. - SOBRE A
PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FLS. 213/246, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, NO PRAZO DE 15 DIAS.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0153/2019
ADV: ANA CELIA DE ANDRADE PEREIRA (OAB 15710/CE) - Processo 0001762-38.2018.8.06.0047 - Divórcio Consensual
- Casamento - REQUERENTE: A.F.V.F. - L.B.C.S. - 3. Dispositivo: Diante do exposto e de acordo com o parecer do Ministério
Público, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais
efeitos, o acordo de vontade dos cônjuges Antonio Furtunato Viana de Freitas e Lilian Brena Costa de Souza, decretando-lhes
o divórcio, fazendo dissolver a sociedade conjugal e extinguindo o vínculo matrimonial até então existente entre ambos, assim
como HOMOLOGO o acordo quanto aos alimentos e a guarda da criança ALICIA DE SOUZA VIANA.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0156/2019
ADV: JOSE WELLINGTON ALVES CRISPIM FILHO (OAB 29955/CE) - Processo 0005084-32.2019.8.06.0047 (processo
principal 0004368-05.2019.8.06.0047) - Relaxamento de Prisão - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - REQUERENTE: Esmael
Cavalcante Albuquerque - Com tais considerações, INDEFIRO o pedido.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 15 DIAS
PROCESSO Nº 795-90.2018.8.06.0047
ACUSADO: FRANCISCO LIDUINO DA SILVA BORGES
O(A) Dr.(a) Verônica Margarida Costa de Moraes, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baturité por nomeação
legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) FRANCISCO LIDUINO DA SILVA BORGES, brasileiro, com endereço à
TRAVESSA QUINCAS PINHEIRO, 52, LAGES, CEP 62760-000, Baturité - CE, como incurso(a) nas sanções do Art. 33, da Lei
11.343/06, nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único
do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a) denunciado(a)
fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo
de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não
apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O
não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366
do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Baturité/CE, em 06 de setembro de 2019.Eu, Maria Helena Soares
Barroso, mat.: 833, Auxiliar Judiciário, o digitei. Verônica Margarida Costa de Moraes, Juíza de Direito, Assinado por certificação
digital.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 15 DIAS
PROCESSO Nº 1036-64.2018.8.06.007
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ACUSADO: JANIELIO ALVES DE LIMA
O(A) Dr.(a) Verônica Margarida Costa de Moraes, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baturité por nomeação
legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que,
perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) JANIELIO ALVES DE LIMA, brasileiro, RG 20075418376,
CPF 057.287.153-89, pai ANTONIO SOARES DE LIMA, mãe CARMELITA ALVES DE LIMA, Nascido/Nascida 25/06/1992, com
endereço à RUA PADRE LUIZ DE BRITO, 70, BOA VISTA, CEP 62760-000, Baturité - CE, como incurso(a) nas sanções do
Art. 129, §9º do CPB, nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365,
parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a)
denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não
apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O
não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366
do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Baturité/CE, em 06 de setembro de 2019. Eu, Maria Helena Soares
Barroso, mat.: 833, Auxiliar Judiciário, o digitei. Verônica Margarida Costa de Moraes. Juíza de Direito. Assinado por certificação
digital.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0162/2019
ADV: JOSE WILSON FERREIRA MACHADO (OAB 3670/CE), ADV: DIANA DE LIMA MACHADO (OAB 15732/CE) - Processo
0003814-70.2019.8.06.0047 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher - AUTUADO: JOSE
EUDENIO DE SOUZA RODRIGUES - Recebidos hoje. Considerando a citação espontânea do réu (fls. 108/109), por meio
dos advogados devidamente constituídos pelo instrumento procuratório de fl. 110, concedo o prazo de 10 (dez) dias para os
causídicos apresentem resposta à acusação, nos moldes do art. 396 do CPP. Expedientes e intimações necessárias.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
JUIZ(A) DE DIREITO VERÔNICA MARGARIDA COSTA DE MORAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIETA FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0164/2019
ADV: PAULO ROBERTO RABELO LEAL (OAB 13591/CE) - Processo 0009263-77.2017.8.06.0047 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Furto - RÉU: JOSÉ AUGUSTO AZEVEDO FALCÃO - Cls. Não houve rejeição preliminar da denúncia.
O denunciadoJOSÉ AUGUSTO AZEVEDO FALCÃO,através de seu advogado, alegou, em síntese, na resposta à acusação que
não restou comprovado a prática do crime de furto mediante fraude, nos termos em que narrado na Denúncia, reservando-se, no
entanto, a adentrar no mérito do processo em sede de alegações finais. Verifico, entretanto, que a peça denunciatória encontrase pautada no inquérito policial que aponta para apossibilidade da autoriaser atribuída ao réu, haja vista a circunstância em
que ocorreu a subtração de energia elétrica da concessionária de serviço público, fato que será esclarecido em sede de
instrução criminal. Amaterialidadese assenta no laudo pericial acostado aos autos do inquérito policial. Entendo que não é o
caso de absolvição sumária, pois não existe manifesta causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, não estando extinta a
punibilidade do agente. Também, verifico que os fatos narrados na peça vestibular se amoldam ao tipo legal apontado. Assim
não ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 397 do CPP,ratifico o recebimento da denúnciae designoaudiência de instrução
e julgamentopara a data de 03 de outubro de 2019, às 15h30min, com a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação,
acareações, se for o caso, o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, ao final, o réu. Quanto às testemunhas
arroladas pela defesa (fl. 98), deixo de determinar a intimação destas, vez que não foram devidamente qualificadas com a
apresentação de endereço completo, sem prejuízo de comparecerem à audiência independente de intimação deste Juízo. Desta
feita, determino a notificação do acusado, requisitando se for o caso, a sua apresentação, seu advogado, Ministério Público
e as testemunhas, observando-se a parte final do artigo 396-A,caputdo CPP. Produzidas as provas, ao final da audiência, o
Ministério Público e a seguir o réu poderá requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados
na instrução (art. 402 do CPP) e, em caso de deferimento, a audiência será concluída sem as alegações finais (art. 404 do CPP)
Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos,
respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez) minutos, proferindo o juiz, a seguir a sentença
(art. 403 do CPP). Em caso de necessidade de precatória, assinalo o prazo de 60 (sessenta) dias, com intimação das partes da
expedição (Súmula 273 do STJ). Expedientes, solicitando as certidões requeridas.

COMARCA DE BEBERIBE -1ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ISAAC GOMES RIBEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0476/2019
ADV: TADEU COLAÇO DE ALMEIDA (OAB 16968/CE) - Processo 0008885-47.2019.8.06.0049 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Medida Cautelar - REQUERENTE: Francisco de Assis Soares - Oficie-se a Autoridade Policial para que informe, prazo de
48 (quarenta e oito) horas, se houve instauração de Inquérito Policial a fim de apurar o suposto homicídio de Francisco Raley
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Soares, filho de Francisco e Assis Soares e Maria das Graças Soares, havido em 07 de setembro de 2019, na localidade do
Morro Branco, nesta Comarca, consoante infere-se do documento de fls. 11, bem como para que informe se houve realização
de exame pericial e, em sendo o caso, remeta cópia do laudo a este Juízo. Paralelamente à diligência acima determinada,
conceda-se vista ao Ministério Público (art. 178, I, do Código de Processo Civil). Sirva-se o presente expediente de Ofício a fim
de garantir a celeridade do feito. Expedientes urgentes. Beberibe/CE, data da assinatura eletrônica no sistema. MAGNO ROCHA
THÉ MOTA Juiz de Direito Auxiliar da 12ªZJ Assinado por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ISAAC GOMES RIBEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0477/2019
ADV: TADEU COLAÇO DE ALMEIDA (OAB 16968/CE) - Processo 0004395-79.2019.8.06.0049 (processo principal 000426589.2019.8.06.0049) - Relaxamento de Prisão - Homicídio Simples - REQUERENTE: F.M.S. e outro - Vistos, em conclusão.
Compulsando os autos principais (Processo n° 4265-89.2019.8.06.0049), verifico que o presente pedido de revogação de prisão
preventiva foi apreciado no âmbito da decisão de pgs. 139/141. Em sendo assim, anexe-se cópia da r. decisão nestes autos,
intime-se as partes deste despacho e, após, arquive-se com as cautelas de estilo. Expedientes necessários.

JUIZ DE DIREITO RESPONDENDO: MAGNO ROCHA THÉ MOTA
SUPERVISOR DE UNIDADE JUDICIÁRIA: ISAAC GOMES RIBEIRO
EXPEDIENTE Nº 006/2019 – 10/09/2019
OAB
SEQ
OAB/CE /CE 16968 1
1)0004265-89.2019.8.06.0049/0 – PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA - CRIME . RÉU(S): FLAVIANO MORAIS DA SILVA
E JOSÉ DEUZIMAR MORAES DA SILVA FILHO. FICA INTIMADO DA DECISÃO DE FLS. 139/141 “...ANTE O EXPOSTO,
acolho o parecer ministerial e, em razão disso, DETERMINO A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA de FLAVIANO
MORAES DA SILVA e JOSÉ DEUZIMAR MORAES DA SILVA FILHO, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ex vi do artigo 2º, §4º, da
Lei 8.072/89, ao passo em que INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar em apenso. Sublinho que terminado
o prazo estipulado, devem os representados ser imediatamente colocados em liberdade pela própria autoridade policial,
independentemente de expedição de alvará de soltura, salvo se decretada nova prisão pela autoridade judicial. Esta
decisão valerá como MANDADO para todos os fins. Dê-se ciência desta decisão à representante do Ministério Público
e à Autoridade Policial. Junte-se cópia deste decisum no processo dependente n° 4395-79.2019.8.06.0049. Intime-se as
partes....”.
INT(S). DR.(S) TADEU COLAÇO DE ALMEIDA

COMARCA DE BEBERIBE - 2ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BÁRBARA RANGEL CASTELAR PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0838/2019
ADV: JUAREZ GOMES RIBEIRO (OAB 6249/CE) - Processo 0014885-34.2017.8.06.0049 - Ação Penal - Procedimento
Sumaríssimo - Lesão Corporal - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Auricio de Brito da Costa VÍTIMA: Manuela Matias dos Santos - Suspensão Condicional do Processo (Lei 9.099/95) Data: 26/09/2019 Hora 10:30 Local:
Sala de Audiência Situacão: Pendente

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BÁRBARA RANGEL CASTELAR PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0837/2019
ADV: RAIMUNDO CRISOSTOMO DE MORAES (OAB 5134/CE) - Processo 0000193-11.2009.8.06.0049 - Execução de Título
Extrajudicial - Nota Promissória - EXEQUENTE: Mario Roberto Nogueira Barbosa - Fica Vossa Senhoria intimada do despacho
de fl. 47, proferido em 21/05/18, que segue: “COnsiderando o extenso lapso temporal, bem como diversas tentativas frustradas
de localizar os bens da parte executada, intime-se a parte exequente para requerer o entender de direito, sob pena de extinção
do feito.”
ADV: FRANCISCO ROGERIO FACUNDO FILHO (OAB 20453/CE) - Processo 0000579-80.2005.8.06.0049 - Usucapião Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Robson Eduardo Drumond e outro - Fica Vossa Senhoria intimada do despacho que
segue: “Defiro o pedido de desarquivamento dos autos, desde que a parte requerente comprove o recolhimento das referidas
custas, se for o caso. Junte-se a petição nos autos, após, se nada requerido, voltem os autos conclusos ao arquivo.”
ADV: RAIMUNDO AMARO MARTINS (OAB 3806/CE), ADV: DANIELLE CUNHA MARTINS (OAB 19386/CE), ADV:
RAIMUNDO AMARO MARTINS JUNIOR (OAB 14041/CE) - Processo 0000712-20.2008.8.06.0049 - Procedimento Comum Concessão - REQUERENTE: Francisca Arruda da Silva - Ficam Vossas Senhorias intimadas de decisão cujo final segue: “Não
havendo nos autos oposição aos valores apresentados pelo requerido, a homologação dos cálculos é medida imperiosa. Nesse
diapasão, homologo os cálculos de fls. 188/190 e, com supedâneo no art. 535, §3º, II, do Novo Código de Processo Civil,
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determino a expedição de requisição de pequeno valor em favor da parte autora referente as parcelas vencidas, no valor de
R$ 21.536,80 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). Ante a ausência de resistência da autarquia
nessa nova fase, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Após a preclusão desta
decisão, noticiado o pagamento das requiições, expeça-se o alvará de levantamento, intimando-se a parte interessada para
levantá-lo em 05 (cinco) dias.”
ADV: ANDERSON PEROBA GOMES (OAB 20740/CE) - Processo 0009182-98.2012.8.06.0049 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: M. N. Lima Colaço Ltda e outro - Entrementes pedi os autos. Intime-se a parte
adversa para se manifestar sobre o pedido de desistência no prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Beberibe, 18
de julho de 2018. MAGNO ROCHA THÉ MOTA Juiz Auxiliar da 12ª ZJ
ADV: DEYSIANY ALVES DE SOUSA PONTES (OAB 24011/CE), ADV: RAIMUNDO JOSENIAS PONTES FILHO (OAB 14957/
CE), ADV: NADJA FARIAS CRUZ GASPAR (OAB 24007-0/CE) - Processo 0009354-06.2013.8.06.0049 - Procedimento Comum
- Imissão na Posse - REQUERENTE: Marco Aurelio Brito Gaspar - Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Marco Aurélio Brito Gaspar em desfavor de Silva Maria Gaspar Frota, alegando, em síntese, que: a)
ajuizou uma ação de execução forçada que tramitou no Juizado Especial de Fortaleza/CE, Processo n. 31548/02, em desfavor
de Erika Indústria e Comércio de Joias, em que uma das sócias da empresa é a requerida; b) como não houve pagamento,
determinou-se a adjudicação em favor do requerente; c) o imóvel encontra-se fechado e sob a posse da requerida, que nega a
entrega-lo. Com base nessas premissas, busca provimento jurisdicional no sentido de ser imitido na posse definitiva do imóvel,
bem assim a desocupação e entrega do imóvel pela requerida. Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/32. A medida
liminar foi deferida (fl. 34) e cumprida (fl.39). A requerida foi citada (fl.46), mas não apresentou resposta. 2. Fundamentação A
parte requerida é revel, assumindo o ônus de sua omissão com os efeitos que lhe são inerentes (CPC/2015, art.344), salientando
que a petição inicial veio acompanhada de documento indispensável a prova das alegações de propriedade (fls.16/32), o que
não enseja a restrição do art. 345 do CPC/2015. No entanto ao revel é possível intervir no processo em qualquer fase. Passo
ao julgamento imediato da lide (CPC/2015, art. 355, II), pois não houve pedido de outras provas pela parte autora. Acerca da
ação de imissão na posse, confiram-se as lições de Nelson Rosenvald: “(...) é tipicamente uma ação petitória que, na maior
parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se
na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la.” (Direitos Reais,
3ª Ed., Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2006, p. 148/149). Conforme leciona Ovídio Baptista:”A ação de imissão de posse,
ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de
outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida e, sim, o direito de adquirir uma posse
que ainda não desfrutamos.Como a ação não protege a posse mas o direito à posse, torna-seevidente sua natureza petitória.
No tocante à propriedade - direito real de estatura constitucional (CRFB/88, art.5º, XXII) - necessário somente perquirir a
titularidade do imóvel em discussão, pois a sua proteção contra atos de quem injustamente o possua ou detenha decorre de
lei (CC/02, art. 1.228, in fine). Nesse sentido, verifica-se dos documentos trazidos aos autos (fls.16/32) ser a parte autora a
proprietária do imóvel em questão, assistindo-lhe, portanto, o que pretende por meio desta ação judicial. A imissão em caráter
provisório foi realizada há muito (fl. 39), não havendo razão jurídica ou fática que enseje modificação. Além disso, não houve
oposição por parte da ré, antes quedou-se inerte, assumindo o ônus processual de sua omissão. 3. Dispositivo Ante o exposto,
ACOLHO o pedido formulado na petição inicial para assegurar que a parte autora, Marco Aurélio Brito Gaspar, seja imitido na
posse definitiva do imóvel, bem assim a requerida, Silvia Maria Gaspar Frota, retire todos os seus pertences no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença, inclusive o veículo de placas HUM 9031/CE descrito à fl. 39, sob
pena de multa pecuniária de R$300,00 (trezentos reais) ao dia, até o limite de R$3000,00 (três mil reais), sem prejuízo de
outras medidas de caráter coercitivo (CPC/15, art.139, IV e 297), inclusive retirada compulsória, se não cumprir no prazo aqui
fixado. Condeno a requerida no pagamento dos honorários, que fixo em 10% do valor da causa (CPC/2015, art. 85, §2º). Fica
concedida a gratuidade judiciária (Lei Estadual n. 16.132/16, art. 5º). Extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015,
art. 487, I). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Não havendo recurso, arquivem-se, com baixa na distribuição. Beberibe/CE,
20 de setembro de 2018. Welton José da Silva Favacho Juiz de Direito
ADV: HELSON LIMA MAIA JUNIOR (OAB 22455/CE), ADV: RUY MARQUES BARBOSA FILHO (OAB 22100/CE), ADV:
MOYSES BARJUD MARQUES (OAB 13496/CE) - Processo 0009635-93.2012.8.06.0049 - Procedimento Comum - Interpretação
/ Revisão de Contrato - REQUERENTE: Carpegiane de Lima Carvalho - Intime(m)-se o autor por seu advogado, cientificando-o
da decisão às fls. 102v/104. Após, arquive-se os autos. Beberibe (CE), 05 de fevereiro de 2019.
ADV: JOSE GEORGE DE CASTRO (OAB 4289/CE) - Processo 0010156-04.2013.8.06.0049 - Procedimento Comum
- Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Odai Jose Pereira - Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
antecipação de tutela pleiteado na inicial. Intime-se o autor para, querendo, no prazo de 15 dias, se manifestar em réplica à
contestação de fls. 49-56. Expediente necessário. Beberibe, ___ de ____ de 2018. Welton Jose da Silva Favacho Juiz de Direito
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0010331-32.2012.8.06.0049 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Banco do Brasil S.a - Considerando a existência de recurso de apelação
nos autos (97/104) e a falta de procuração para os advogados que ajuizaram o pedido posterior de extinção do feito através
da homologação do acordo entabulado entre as partes, determino a intimação do requerido para, no prazo de 15 dias: a) se
manifestar expressamente sobre a desistência do recurso interposto e b) regularizar a sua representação processual, tendo em
vista que o último advogado peticionante não possui procuração nos autos. Expedientes necessários. Beberibe, ___ de ____ de
2019. MAGNO ROCHA THÉ MOTA Juiz de Direito Auxiliar da 12ª ZJ
ADV: THIAGO FROTA LIRA GOMES (OAB 23105/CE) - Processo 0010535-08.2014.8.06.0049 - Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano - EXECUTADO: Francisco Anibal O. de Arruda Coelho - Contudo, verifico que o documento
cartorário está incompleto, visto que há um lapso entre a primeira página e a subsequente, não havendo continuidade entre as
informações expostas. Por entender que para a correta apreciação da demanda há a necessidade da integralidade da informação,
com fulcro no art. 370, CPC/15, intime-se o executado, através do seu advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15
dias, trazer ao processo o documento completo. Com a apresentação do documento acima especificado, em observância ao
previsto no art. 9º, CPC/15, determino a intimação do Município de Beberibe, através da sua Procuradoria Municipal, para, no
prazo de 30 dias, se manifestar especificamente a respeito do disposto na averbação AV-15/1074. Providências necessárias.
Beberibe/CE, ___ de ___ de 2019. MAGNO ROCHA THÉ MOTA Juiz de Direito Auxiliar da 12ª ZJ
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: RANIERE DE
SOUSA BARROS (OAB 15565/CE) - Processo 0010954-91.2015.8.06.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Gmac S.a - REQUERIDA: Maria Inez de Lima Almeida - Ante o exposto, confirmo
o pedido liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 1º, §§ 4º, 5º e 6º, c/c os arts. 2º e 3º, § 2º e
3º, todos do Decreto-Lei nº 911/1969 e art. 355, I, do CPC, declarando, por conseguinte, consolidada a propriedade e a posse
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plena e exclusiva do veículo marca/modelo VOLKSWAGEN/GMAC GOL 1.0 TREND, cor PRETA, 2009/2010 PLACA HYO1327
e chassi nº 9BWAA05U19P025660, descrito na petição inicial, em favor do requerente e proprietário fiduciário, observandose as determinações supra. Determino, por conseguinte, a extinção do feito com resolução do mérito, a teor do art. 487, I,
do CPC. Expeça-se o competente mandado de busca e apreensão do referido veículo em favor da parte autora, no endereço
indicado na exordial. Visando o cumprimento da presente medida, autorizo, desde logo, que o oficial de justiça cumpra o aludido
mandado onde quer que o veículo se encontre independente de nova ordem judicial. Concretizada a busca e apreensão, fica
autorizada a venda do veículo em questão pela parte autora, sem olvidar a entrega à parte ré do saldo remanescente, se houver,
após o pagamento das despesas. Para este fim, fica autorizado às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo
certificado de registro de propriedade em nome da parte autora ou de terceiro por ela indicado, livre do ônus de propriedade
fiduciária (Decreto-lei n. 911/1969, art. 2º e art. 3°, § 1°). Caso ainda não tenha feito, promova a Secretaria a entrega, mediante
as cautelas legais, do bem objeto da lide, à parte autora ou pessoa que a represente ou esteja por ela autorizada a recebê-lo.
Condeno a parte ré, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas finais, se houver, reembolso, devidamente corrigido,
das adiantadas pela autora e em verba honorária que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez
por cento) do valor atribuído à causa, pois corresponde à pretensão econômica deduzida em Juízo. Suspensas, contudo, a
exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária, a qual defiro neste momento processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, promovam-se as baixas e anotações de estilo. Beberibe/CE, ___/___/2018. Magno Rocha Thé Mota
Juiz de Direito Auxiliar da 12ª ZJ
ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/CE), ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo
0011292-65.2015.8.06.0049 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Contratos Bancários - REQUERENTE: Bv Financeira
S.a - Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, “b”, do NCPC, HOMOLOGO a desistência formulada e EXTINGO O FEITO
sem resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, nos termos do art.
90 do CPC. Por fim, tendo em vista que constitui-se ônus do autor informar aos órgãos de proteção ao crédito da quitação de
dívidas dos seus clientes/consumidores, indefiro o pedido do autor.
ADV: NILA DE QUEIROZ OLIVEIRA (OAB 20218/CE) - Processo 0014109-34.2017.8.06.0049 - Procedimento Comum FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Manoel Ferreira de Oliveira - Trata-se de embargos de
declaração com efeitos infringentes apresentado pelo Município de Beberibe/CE (fls. 114/115). Intime-se a parte autora para,
querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Expedientes necessários. Beberibe/CE, ___de___de
2019. Magno Rocha Thé Mota Juiz de Direito Auxiliar da 12ª ZJ
ADV: MAYARA DE ANDRADE SANTOS TRAVASSOS (OAB 23879-0/CE) - Processo 0014648-97.2017.8.06.0049 Procedimento Comum - Indenização Trabalhista - REQUERENTE: Jozane de Queiroz Praxedes - Ante o exposto, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para DETERMINAR que o
Município de Beberibe proceda ao depósito das verbas de FGTS, em conta vinculada, referente a todo o período laborado pelo
requerente (02/03/2016 à 15/05/2017), corrigidos pelos índices específicos de tais verbas.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649/CE) - Processo 0014832-53.2017.8.06.0049 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Bv Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Nos
exatos termos da legislação colacionada, para que possa o juiz declarar a extinção do processo e o cancelamento da distribuição,
por indeferimento da inicial, é necessário que o requerente tenha sido devidamente intimado para emendá-la e, não o faça,
no prazo legal. In casu, houve a intimação da parte autora para que promovesse o recolhimento das custas processuais aos
preceitos dos arts. 82, o que não foi feito. Tal desídia atrai a penalidade insculpida no inciso I do art. 485 do CPC, já transcrito.
Isto é, o autor deu causa ao indeferimento da petição inicial. Não restandooutra alternativa a esse magistrado, senão, extinguir
o feito. Esclareça-se ainda que despicienda a intimação pessoal para extinção do feito em caso de descumprimento de ordem
de correção, nos termos da jurisprudência infra colacionada. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Quando não for
cumprida a ordem que determina a emenda à petição inicial, correta é a sentença que, indeferindo a petição inicial, nos termos
dos artigos 295, inciso VI, e 284, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, extingue o processo sem resolução do
mérito com fundamento no artigo 267, inciso I, da mesma lei processual civil. 2. Não se mostra necessária a intimação pessoal
para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação
da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 267, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 267,
inciso II, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 267, § 1º do Código de Processo Civil. 3. Negou-se provimento à apelação.
(TJ-DF - APC: 20140111870074, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 30/04/2015, 5ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 15/06/2015 . Pág.: 524) Diante do exposto, JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o presente
processo, com fundamento no inciso I, do art. 485, do Novo Código de Processo Civil. Custas pelo autor. P.R.I. Decorrido o
prazo legal, arquive-se. Beberibe/CE, __ de __ de 2019.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0015163-69.2016.8.06.0049 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Repetição de indébito - REQUERENTE: Carlos Marlo Dantas - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A - Fica Vossa
Senhoria intimada de sentença cujo dispositivo segue: “[...] Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, e assim o faço sem
resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, §1º da Lei nº 9.099/95; por fim, condeno a parte autora em custas processuais,
cujo recolhimento fica condicionado ao ajuizamento de nova demanda contendo os mesmos elementos processuais deste feito.
P.R.I e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Beberibe/CE, 17 de Janeiro de 2018.”
ADV: ANTONIO DE PÁDUA AGUIAR (OAB 34763/CE), ADV: MANOEL MARQUES FILHO (OAB 37389/CE) - Processo
0028105-65.2018.8.06.0049 - Procedimento Comum - Pagamento - REQUERENTE: Jose Aroldo Carvalho de Almeida
- SENTENÇA Processo nº:0028105-65.2018.8.06.0049 Apensos:Processos Apensos \<\< Informação indisponível \>\>
Classe:Procedimento Comum Assunto:Pagamento Requerente:Jose Aroldo Carvalho de Almeida Réu:Prefeitura Municipal de
BeberibePrefeitura Municipal de Beberibe Trata-se de ação movida por JOSÉ AROLDO CARVALHO DE ALMEIDA em desfavor
do Município de Beberibe, requerendo a condenação deste ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes de desvio de
função, no valor de R$ 238.929,73 e R$ 30.000,00 a título de danos morais, em razão do efetivo exercício da função de carteiro.
Juntou documentos de fls. 16/42. Contestação de fls. 45/65, alegando, em sede de preliminar litispendência em relação a
demanda trabalhista processo nº 0001405-53.2017.5.07.0035. Prescrição quinquenal. No mérito, requereu a improcedência
demanda. Juntou documentos de fls. 54/72. Réplica de fls. 76/86, onde o autor se limitou a refutar que as preliminares são
desprovidas de fundamentos fáticos e jurídicos e que inexiste litispendência, em razão do acolhimento pela Justiça do Trabalho
da preliminar de incompetência absoluta, em relação ao Município de Beberibe-CE. Decido. Em que pese as alegações do
entendo que não merece prosperar o presente feito em razão da existência do instituto da litispendência, pois o requerido
nestes autos já é objeto de um outro processo, qual seja, o de nº 0001405-53.2017.5.07.0035 protocolado em data anterior a
este feito. Analisando os autos e sobretudo, os documentos de fls. 54/71, verifico que o autor ajuizou pedido idêntico ao objeto
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destes autos junto à Justiça Trabalhista, diferenciando-se apenas, porque na demanda em trâmite nesta, os Correios figuram
como litisconsorte passivo. Com isso, ainda que a sentença de fls. 66/71, reconheça a incompetência absoluta daquela Justiça
Especializada e que o recurso ordinário, tenha sido interposto apenas em desfavor da ECT, e que o processo tenha sido
arquivado definitivamente em 31/07/2018, compreendo que a sentença prolatada pelo juízo laboral de fls. 66/71 não extinguiu o
feito sem resolução de mérito, de modo a autorizar o ingresso de nova demanda perante a Justiça Estadual. Ao revés, referida
sentença tem natureza mista, com conteúdo decisório que se limitou a declarar a incompetência daquele juízo, situação que,
por consequência, importaria na remessa daqueles autos a este juízo estadual para continuidade do feito, apenas em relação
a municipalidade. Nesse passo, ao invés de ingressar com nova demanda, o autor deveria ter solicitado o desarquivamento
dos autos até então em trâmite na Justiça Laboral e remessa destes à Justiça Comum Estadual. Assim, tenho que o presente
feito não poderá continuar, porquanto incidiu o fenômeno da litispendência, a qual pode ser reconhecida até mesmo de ofício,
impedindo a análise do mérito no caso em comento, devendo permanecer o autor requerer o desarquivamento e remessa dos
autos nº 0001405-53.2017.5.07.0035 para este juízo. ISSO POSTO, declaro extinto o presente processo sem resolução do
mérito, à vista da ocorrência da litispendência, nos termos do art. 485, V, do vigente Código de Processo Civil (NCPC). Sem
custas processuais e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Expedientes necessários.
Beberibe/CE, 26 de outubro de 2018. Carliete Roque Gonçalves Palacio Juíza de Direito Assinado por Certificação Digital
ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 35635-A/CE) - Processo 0028476-29.2018.8.06.0049 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Citação - REQUERENTE: B.F.C. - Ante o exposto, EXTINGO o processo sem resolução de mérito, com fulcro no
art. 485, VI, do CPC. De acordo com o princípio da causalidade estampado no art. 85 §10 do CPC, todo o ônus processual
deverá ser arcado pela parte requerida representado pelas custas processuais remanescentes e os honorários advocatícios,
os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando os critérios previstos no §2º do referido artigo. P.R.I. Após o
decurso do prazo recursal, sem qualquer requerimento e mais objetivos, arquivem os presentes autos com a respectiva baixa na
distribuição. Beberibe/CE, ______/______/ 2018. Magno Rocha Thé Mota Juiz de Direito Auxiliar da 12ª ZJ
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0028482-36.2018.8.06.0049 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: Banco Bradesco Financiamentos - Ante o exposto, com fundamento no art.
487, III, “b” do Código de Processo Civil, homologo por sentença, para que surta os seus jurídicos efeitos legais, o acordo
firmado pelas partes, que passará a fazer parte integrante desta. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Custas processuais
já recolhidas (fls. 30/37). Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Expedientes
necessários. Beberibe/CE, ___/___/2019. Magno Rocha Thé Mota Juiz de Direito Auxiliar da 12ª ZJ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BÁRBARA RANGEL CASTELAR PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0841/2019
ADV: JOSE CARLOS MEIRELES DE FREITAS (OAB 2790/CE), ADV: CAIO CESAR VIEIRA ROCHA (OAB 15095/CE),
ADV: FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO (OAB 14503/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/
CE), ADV: JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 21994/CE), ADV: JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA (OAB 28005/CE),
ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
- Processo 0009710-69.2011.8.06.0049 - Procedimento Sumário - Cheque - REQUERENTE: Maria Irineuda de Souza Lima
- REQUERIDO: Banco Itau S.a. e outros - Ante o exposto, com fundamento nos art. 356, I c/c 487, inciso III, b do Código de
Processo Civil, homologo, para que surta os seus jurídicos efeitos legais, o acordo firmado entre Maria Irineuda de Souza Lima
e Lojas Renner S/A, de modo que essa, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Decisão, realize depósito em
conta de titularidade da autora, consoante dados constantes às fls. 187, que passará a fazer parte integrante desta, extinguindo
parcialmente o feito. Custas processuais na forma do art. 90, §3º do Código de Processo Civil. Honorários quitados conforme
acordado. A ação prosseguirá agora em relação somente ao Banco Triângulo. Expedientes necessários. Beberibe/CE, ____ de
_____ de 2019. MAGNO ROCHA THÉ MOTA Juizde Direito Auxiliar da 12ªZJ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BÁRBARA RANGEL CASTELAR PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0842/2019
ADV: MANUEL MARCIO BEZERRA TORRES (OAB 8420/CE), ADV: EDILSON MONTEIRO DE ALBUQUERQUE NETO (OAB
21589/CE) - Processo 0007382-06.2010.8.06.0049 - Exceção de Coisa Julgada - Violação de domicílio - EXCIPIENTE: Nairton
Monteiro da Silva - EXCEPTO: Raimundo Barros Facundes - Isso posto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inc. VI, do CPC, aplicado subsidiariamente.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BÁRBARA RANGEL CASTELAR PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0844/2019
ADV: ANDERSON PEROBA GOMES (OAB 20740/CE), ADV: FRANCISCO FERNANDO CASTRO SARAIVA LEAO (OAB
5870/CE) - Processo 0009419-30.2015.8.06.0049 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- RÉU: Orton Cleiton de Souza Ferreira - Antonio Mendes da Costa - Fica Vossa Senhoria intimada do teor do despacho de
fls. 150: “Considerando as certidões de fls. 116,124,135,137 e 140, intimem-se os patronos dos acusados para informarem os
endereços atualizados das testemunhas arroladas às fls. 65 e 67 ou se dispensam a oitiva destas, no prazo de 10(dez) dias.”

COMARCA DE BOA VIAGEM - 1ª VARA DA COMARCA DE BOA VIAGEM
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BOA VIAGEM
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
DIRETOR(A) DE SECRETARIA KAIO ALEXANDER FRAGOSO SECUNDINO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0514/2019
ADV: FILIPE SILVEIRA AGUIAR (OAB 17899/CE), ADV: DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR (OAB 3645/CE), ADV: CROACI
AGUIAR (OAB 5923/CE), ADV: JAMILE MORAIS VASCONCELOS (OAB 27830/CE) - Processo 0010202-45.2017.8.06.0051 Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Alves dos Santos - REQUERIDO: Samuel
Alves da Silva Filho - Ana Celia Vieira Assef da Silva - Instrução Data: 23/10/2019 Hora 13:30 Local: Sala de Audiêcia Situacão:
Pendente

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BOA VIAGEM
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
DIRETOR(A) DE SECRETARIA KAIO ALEXANDER FRAGOSO SECUNDINO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0515/2019
ADV: RYVANA MESQUITA LOIOLA (OAB 32129/CE) - Processo 0002128-31.2019.8.06.0051 - Adoção - Adoção de Maior
- ADOTANTE: M.E.S.J. - ADOTADO: F.J. - Instrução Data: 29/10/2019 Hora 16:30 Local: Sala de Audiêcia Situacão: Pendente

COMARCA DE BOA VIAGEM - 2ª VARA DA COMARCA DE BOA VIAGEM

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BOA VIAGEM
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MIKEIAS VIANA RODRIGUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0292/2019
ADV: GISLEINE DARIANE MARQUES DE FARIAS (OAB 57237/PR) - Processo 0008475-51.2017.8.06.0051 - Cumprimento
de sentença - Fixação - REQUERENTE: J.S.D. - REPR. LEGAL: L.S.S. - REQUERIDO: R.G.D. - Vistos em conclusão. Tendo a
parte autora, atendendo a determinação judicial, informado nos autos (fl. 84) a agência bancária e conta corrente a ser dirigido
o depósito da prestação alimentar, intime-se o executado para que, a partir da intimação, efetue o pagamento das prestações
alimentares exclusivamente na conta bancária informada pela exequente, sob pena de reconhecimento de ato atentatório da
dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), com consequente aplicação de multa (art. 77, §2º, do CPC). Embora a parte autora,
não tenha informado a instituição financeira a qual pertence a mencionada conta, pesquisando a agência junto a rede mundial
de computadores, constatou-se que a conta pertence à Caixa Econômica Federal. Expedientes necessários. Após, arquivem-se
os autos com a respectiva baixa na distribuição

COMARCA DE CAMOCIM - 1ª VARA DA COMARCA DE CAMOCIM

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA DA COMARCA DE CAMOCIM
JUIZ(A) DE DIREITO MIKHAIL DE ANDRADE TORRES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DENIO DECIO DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0152/2019
ADV: JOSE SOARES DIAS (OAB 19548/CE) - Processo 0008039-96.2011.8.06.0053 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Reivindicação - AUTORA: Silvana Sousa Valente de Oliveira - REQUERENTE: Silvana Sousa Valente de Oliveira - RÉU:
Gonçalo Carneiro Pereira e outros - Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III do CPC, julgo extinta a demanda, sem resolução
do mérito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas, nem honorários. ( art. 55 da Lei nº. 9099/95). Transitada em
julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Expedientes necessários.
ADV: MOISES DE CASTRO SILVA (OAB 8283/CE), ADV: MARCOS ANTONIO SILVA VERAS COELHO (OAB 10414/CE), ADV:
ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB 21746/CE), ADV: ANTONIO GILSON DE SOUZA DIVINO (OAB 28671-0/CE), ADV:
FRANCISCO EMIDIO VIANA DE OLIVEIRA FILHO (OAB 28375-0/CE) - Processo 0012287-66.2015.8.06.0053 - Procedimento
Comum - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: R.S.S. - REQUERIDO: J.A.G.A. - L.S.A. - G.G.A. - M.T.B.A.R.E.G.B.
- H.J.G.A. - J.S.A. - E.G.B. - C.O.G. - Diante das informações prestadas pelo laboratório à fl. 116, intimem-se as partes para,
no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as pessoas que se submeterão ao exame, bem como efetuarem o depósito da quantia
correspondente. Expedientes necessários.
ADV: MARILLIA TREVIA MONTE SILVA (OAB 35126-0/CE), ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB 21746/CE),
ADV: ANA CAROLINA MARTINS DOS SANTOS (OAB 20303/CE) - Processo 0014687-82.2017.8.06.0053 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Repetição de indébito - AUTOR: Antonio Silva dos Santos - RÉU: Telemar Norte Leste S.a. - Diante do
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, declarando resolvido o mérito na forma do
artigo 487, inciso I do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito, contrato nº. 767091713. 2) Condenar a parte ré a pagar à
parte requerente indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo IPCA a
partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inscrição indevida, 14/12/2012);
ADV: MARCOS ANTONIO SILVA VERAS COELHO (OAB 10414/CE) - Processo 0015436-36.2016.8.06.0053 - Ação Penal de
Competência do Júri - Homicídio Qualificado - VÍTIMA: Enilton Arcanjo de Pinho e outro - RÉU: José Edson da Silva - Antonio
José Sousa de Paula - INTIMADO PARA SE MANIFESTAR , NO PRAZO SUCESSIVO DE 05 (CINCO) DIAS, NOS TERMOS DO
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QUE DETERMINA O ART. 422, CPP.
ADV: MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA (OAB 6764/CE), ADV: ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS (OAB
16498/CE), ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB 21746/CE), ADV: ANTONIO GILSON DE SOUZA DIVINO (OAB
28671-0/CE) - Processo 0015725-32.2017.8.06.0053 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não
Fazer - AUTOR: Camocim Serviços de Internet Ltda e outro - RÉU: Telemar Norte Leste S.a - Oi - Diante do exposto, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC.
ADV: MARILLIA TREVIA MONTE SILVA (OAB 35126-0/CE), ADV: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB
14325/CE), ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB 21746/CE) - Processo 0016287-41.2017.8.06.0053 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral - AUTOR: Daniel Rodrigues de Almeida - RÉU: Interbelle Comercio
de Produtos de Beleza Ltda - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial,
declarando resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito, relativo ao
contrato nº. 5872534, inscrição em 07/08/2017, no valor de R$ 798,73; 2) Condenar a parte ré a pagar à parte requerente
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo IPCA a partir da data
desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inscrição indevida, 07/08/2017); Concedo,
por oportuno, a antecipação de tutela e, por consequência, determino que seja oficiado o SERASA para proceder a exclusão
da anotação acima mencionada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa
diária de R$ 100,00 (cem reais) a ser revertida em favor da parte promovente. P.R.I. Havendo recurso, certifique-se acerca de
sua tempestividade, intime-se a parte contrária para contrarrazoar e elevem-se os autos às Turmas Recursais. Tornada imutável
esta sentença, deverá a requerida cumprir espontaneamente o dispositivo no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do trânsito
em julgado, independente de nova intimação (art. 52, inciso III, Lei nº 9.099/95), sob pena de sofrer majoração, na ordem de
10% (art. 523, § 1º, CPC). Uma vez cumprida voluntariamente a sentença em todos os seus termos, arquivem-se os autos. Do
contrário, não havendo cumprimento espontâneo da reclamada no prazo suso estipulado, aguarde-se a iniciativa da parte autora
por 10 (dez) dias. Após, persistindo o silêncio, dê-se baixa e arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO (OAB 14503/CE), ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO
(OAB 21746/CE), ADV: MARILLIA TREVIA MONTE SILVA (OAB 35126-0/CE) - Processo 0017141-35.2017.8.06.0053 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral - AUTOR: Paulo Henrique Araujo de Sousa - RÉU:
Claro S.a. - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e declaro extinto o processo, com
julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nesta fase (artigo
54 e seguintes da Lei 9.099/95). Havendo recurso, certifique-se acerca de sua tempestividade, dê-se vista à parte contrária para
contrarrazoar e elevem-se os autos às Turmas Recursais. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Por fim, defiro a gratuidade
da Justiça à parte autora. Expedientes necessários.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: DENIZE RODRIGUES MONTEIRO (OAB 30760-0/CE), ADV:
RAFAEL RODRIGUES SALDANHA (OAB 34796-0/CE) - Processo 0017233-13.2017.8.06.0053 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral - AUTORA: Lucimar Pereira da Silva - RÉU: Banco Itau Bmg Consignado S.a. Posto isso, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA, nos termos do parágrafo único do artigo 200 do Código de Processo Civil
e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo em epígrafe, sem resolução do meritum causae (artigo 485, inciso VIII do
Código de Processo Civil). Publicar. Registrar. Intimar. Sem custas. Antecipo o trânsito em julgado nesta data, nos termos do
artigo 1.000, parágrafo único do Código de Processo Civil. Expedientes necessários.
ADV: MARILLIA TREVIA MONTE SILVA (OAB 35126-0/CE), ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB 21746/CE),
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0028743-86.2018.8.06.0053 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Luiz Carneiro da Rocha - REQUERIDO: Bv Financeira S.a. - Credito
Financiamento e Investimento - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial,
declarando resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito, relativo ao
contrato nº 12268000032701, inscrição em 05/12/2016, no valor de R$ 63.135,00; 2) Condenar a parte ré a pagar à parte
requerente indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo IPCA a
partir da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inscrição indevida, 05/12/2016);
Concedo, por oportuno, a antecipação de tutela e, por consequência, determino que seja oficiado o SERASA para proceder a
exclusão da anotação acima mencionada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) a ser revertida em favor da parte promovente. P.R.I. Havendo recurso, certifiquese acerca de sua tempestividade, intime-se a parte contrária para contrarrazoar e elevem-se os autos às Turmas Recursais.
Tornada imutável esta sentença, deverá a requerida cumprir espontaneamente o dispositivo no prazo de 15 (quinze) dias, a
partir do trânsito em julgado, independente de nova intimação (art. 52, inciso III, Lei nº 9.099/95), sob pena de sofrer majoração,
na ordem de 10% (art. 523, § 1º, CPC). Uma vez cumprida voluntariamente a sentença em todos os seus termos, arquivem-se
os autos. Do contrário, não havendo cumprimento espontâneo da reclamada no prazo suso estipulado, aguarde-se a iniciativa
da parte autora por 10 (dez) dias. Após, persistindo o silêncio, dê-se baixa e arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: ESTAGIÁRIO FERNANDA CARVALHO BRITO SILVA (OAB 90000/CE), ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 24315/CE), ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB 21746/CE), ADV: ANTONIO GILSON DE SOUZA
DIVINO (OAB 28671-0/CE), ADV: MARILLIA TREVIA MONTE SILVA (OAB 35126-0/CE) - Processo 0029831-62.2018.8.06.0053
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Maria do Rosário Martins da Costa
- REQUERIDO: Telefonica Brasil S.a. - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na
inicial, declarando resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito, contrato
nº. 0899995680183, vencimento 23/04/2016, valor R$ 204,42; 2) Condenar a parte ré a pagar à parte requerente indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença
e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inscrição indevida); Concedo, por oportuno, a antecipação de
tutela e, por consequência, determino que seja oficiado o SERASA para proceder a exclusão da anotação acima mencionada, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) a ser
revertida em favor da parte promovente. P.R.I. Havendo recurso, certifique-se acerca de sua tempestividade, intime-se a parte
contrária para contrarrazoar e elevem-se os autos às Turmas Recursais. Tornada imutável esta sentença, deverá a requerida
cumprir espontaneamente o dispositivo no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do trânsito em julgado, independente de nova
intimação (art. 52, inciso III, Lei nº 9.099/95), sob pena de sofrer majoração, na ordem de 10% (art. 523, § 1º, CPC). Uma vez
cumprida voluntariamente a sentença em todos os seus termos, arquivem-se os autos. Do contrário, não havendo cumprimento
espontâneo da reclamada no prazo suso estipulado, aguarde-se a iniciativa da parte autora por 10 (dez) dias. Após, persistindo
o silêncio, dê-se baixa e arquive-se. Expedientes necessários.
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COMARCA DE CAMPOS SALES - VARA UNICA DA COMARCA DE CAMPOS SALES

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPOS SALES
JUIZ(A) DE DIREITO SAMARA COSTA MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSIANE RIBEIRO RODRIGUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0149/2019
ADV: PANMIA FRANKYA VIEIRA RIBEIRO (OAB 24563/CE) - Processo 0005746-72.2019.8.06.0054 - Arrolamento Comum Inventário e Partilha - ARROLANTE: Antonia Luzia Fortaleza - Recebidos hoje. ANTÔNIA LUZIA FORTALEZA, requereu abertura
de inventário sob a forma de arrolamento dos bens deixados pelo falecido MANOEL PEREIRA SALES, de quem se diz única
herdeira. De acordo com a inicial, o Extinto, quando do falecimento, era casado com ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO,sob
regime de comunhão parcial de bens, e que foi na vigência do casamento que os bens foram adquiridos. Recebo o presente
feito na forma de arrolamento simples nos termos do art. 664 do CPC, tendo em vista o valor do patrimônio objeto de inventário.
Comprove a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o preenchimento dos pressupostos ao deferimento da gratuidade, ficando de
já deferido o recolhimento ao final, caso essa dilação venha atender à condição financeira da Requerente. De acordo com a
certidão de fls.15, o óbito de MANOEL PEREIRA SALES ocorreu em 29.01.2016; considerando-se que mais de três (03) anos
se passaram e o cônjuge virago, legitimado constante do inciso I do Art. 616 do CPC, não instaurou o processo de inventário,
contrariando o disposto no Art. 611 do mesmo Diploma legal, nomeio inventariante a herdeira ANTÔNIA LUZIA FORTALEZA,
qualificada na inicial, independentemente de lavratura e assinatura de termos (Arts. 660, caput e 664, caput do CPC), servindo
cópia desta decisão como CERTIDÃO DE INVENTARIANTE, para todos os fins legais, por celeridade e economia processual. No
que tange o pedido de tutela de urgência, consistente em bloqueio da conta bancária conjunta do Extinto com sua esposa, reputo
de bom alvitre ordenar tal medida logo nesse limiar processual, pois o receio da Requerente se justifica em virtude de ter a viúva
meeira permanecido inerte durante três anos após a morte do Autor da herança, ciente da existência de bens e de herdeiro,
permanecendo silente na administração do espólio, sem entregar á herdeira legítima o quinhão que lhe compete. Embora
extrema, o bloqueio da conta judicial é medida necessária para evitar eventual dilapidação, haja vista ter a meeira livre acesso
à movimentação de referida conta. Assim, sem prejuízo de posterior revogação, DEFIRO a medida de urgência requestada
para determinar o bloqueio da conta bancária nº 010/045412-7 do Banco do Nordeste S/A agência local, de titularidade de
Manoel Pereira Sales, dela não podendo ser retirado qualquer valor, a qualquer título, até ulterior deliberação deste Juízo.
Outrossim, ordeno que se expeça Ofício ao Banco do Nordeste S/A solicitando informações acerca do valor existente na conta
bancária n. 010/045412 de titularidade de Manoel Pereira Sales, CPF nº 546.645.273-49 no dia 29.01.2016. Oficie-se às demais
agências bancárias desta Cidade solicitando informação quanto a existência de conta bancária e eventual saldo, titularidade
de Manoel Pereira Sales, CPF nº 546.645.273-49. Quanto à pesquisa junto ao DETRAN e Cartório de Registro de Imóvel desta
Comarca indefiro, pois tal providência pode ser adotada pela Requerente, pois dispondo do número do CPF do Falecido, basta
comparecer a tais Órgãos e requerer certidão da (in)existência de bens. Com as certidões obtidas junto ao DETRAN e ao
Cartório de Registro de Imóvel e certidão negativa de tributos (municipal), e apresente a Inventariante plano de partilha (Art.660
e ss. do Código de Processo Civil). Cite-se o cônjuge meeiro e dê-se ciência ao Ministério Público e a Fazenda (CPC, art. 626
c/c Art.662, §§ 1º e 2º do CPC). Havendo concordância quanto as declarações e provada a quitação dos tributos, volvam os
autos para julgamento da partilha (Art. 664, § 5º do CPC). Atendidas as providências elencadas acima, seja dada vista dos autos
ao r. do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPOS SALES
JUIZ(A) DE DIREITO SAMARA COSTA MAIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSIANE RIBEIRO RODRIGUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0148/2019
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000010-24.2018.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: José Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco
Bradesco Financiamentos S. A. - Intime-se a parte promovente para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da
contestação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de
Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000011-09.2018.8.06.0211 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Jose Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco Bradesco
Financiamentos S.a. - Intime-se a parte promovente para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da contestação,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de Azevedo
Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000012-91.2018.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Jose Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco
Bradesco Financiamentos S.a. - Intime-se a parte promovente para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da
contestação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de
Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000013-76.2018.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Jose Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco
Bradesco Financiamentos S.a. - Intime-se a parte promovente para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da
contestação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de
Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000014-61.2018.8.06.0211 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Jose Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco Bradesco
Financiamentos S.a - Intime-se a parte promovente, via DJ, para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da
contestação dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de
Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000015-46.2018.8.06.0211 - Procedimento do
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Jose Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco
Bradesco Financiamentos S.a. - Intime-se a parte promovente para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da
contestação, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Intime(m)-se. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de Azevedo
Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000032-82.2018.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Jose Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco
Bradesco S/A - Intime-se a parte promovente, via DJ, para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da contestação,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de Azevedo
Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE) - Processo 0000033-67.2018.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Jose Sinval Moreira - REQUERIDO: Banco
Bradesco S/A - Intime-se a parte promovente, via DJ, para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da contestação,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de Azevedo
Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: LUCIANO VELOSO DA SILVA (OAB 13186/CE) - Processo 0000099-86.2014.8.06.0211 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Idaina Irene de Souza - REQUERIDO: Raimundo Genesio
Martins - Intime-se o promovente para que se manifeste sobre a certidão de fls. 36.verso requerendo o que entender cabível.
Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: PÂNMIA FRANKYA VIEIRA RIBEIRO (OAB 24563-0/CE) - Processo 0000152-67.2014.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Irene Maria da Silva - REQUERIDO:
Motoeletro - Intime-se a parte promovente, via DJ, para que se manifeste em sede de réplica sobre os termos da contestação
dentro do prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes necessários. O requerimento executório em fls. 86 perdeu seu objeto, pois,
conforme sentença de fls. 82, a parte promovente apesar de condenada em honorários sucumbenciais e custas, teve tal
condenação suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de fls. 86. Intimemse as partes por seus advogados, via DJ. Aguarde-se o transito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos. Expedientes
necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo
Assinado por Certificação Digital Assinado por Certificação Digital
ADV: DAYANE MARA RIBEIRO PAIVA (OAB 16942-0/CE), ADV: CYLON MOLLER (OAB 19555-A/RS), ADV: FRANCISCO
COSTA TORRES JUNIOR (OAB 17636/CE) - Processo 0000200-26.2014.8.06.0211 - Procedimento do Juizado Especial Cível
- Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Jose Zilton de Brito - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos
S.a - O requerimento executório em fls. 86 perdeu seu objeto, pois, conforme sentença de fls. 82, a parte promovente apesar
de condenada em honorários sucumbenciais e custas, teve tal condenação suspensa diante do deferimento da gratuidade da
justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de fls. 86. Intimem-se as partes por seus advogados, via DJ. Aguarde-se o
transito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis
Savio de Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: FRANCISCO EDGAR DA SILVA (OAB 16991/CE), ADV: RITA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (OAB 28094/CE) Processo 0000298-69.2018.8.06.0211 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - REQUERENTE: ANTONIO
JOSE DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.a - Nos termos do Provimento
N° 01/2019 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, que define os atos ordinatórios a serem praticados de
ofício pelas Secretarias das Unidades Judiciárias, esta Secretaria promove a Intimação da parte Requerente, por meio de seu
Advogado(a), para apresentar novo endereço do Requerido(a) a fim de possibilitar a realização de expedientes necessários
para audiência, uma vez que o AR retornou com a observação “recusado”.
ADV: PÂNMIA FRANKYA VIEIRA RIBEIRO (OAB 24563-0/CE) - Processo 0000307-02.2016.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Jsefa Maria do Nascimento - REQUERIDO: Tim Celular
S/A - Intime-se o(a) advogado(a) da promovente para juntar aos autos procuração original devidamente assinada, além de
cópia legível, frente e verso, do RG da promovente (a cópia de fls. 12 encontra-se manchada em grau que impossibilita a
visualização integral da foto e dos dados lá inseridos). Deverá ainda informar se já teve documentos extraviados e detalhar local
e providências que adotou. Tudo dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.
Campos Sales, 04 de setembro de 2019. Samara Costa Maia Juíza de Direito
ADV: CECILIA KAROLINA GOMES LINS (OAB 33113/CE), ADV: RITA CRISTINA PEREIRA DA SILVA (OAB 28094/CE),
ADV: CICERA EGUINALDA GOMES LINS (OAB 16831/CE), ADV: FRANCISCO EDGAR DA SILVA (OAB 16991/CE) - Processo
0000314-23.2018.8.06.0211 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - REQUERENTE: Antonia Severina de
Oliveira - REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Nos termos do Provimento N° 01/2019 da Corregedoria
Geral de Justiça do Estado do Ceará, que define os atos ordinatórios a serem praticados de ofício pelas Secretarias das
Unidades Judiciárias, esta Secretaria promove a Intimação da parte Requerente, por meio de seu Advogado(a), para apresentar
Réplica à Contestação , no prazo 05 (cinco) dias, conforme consignado em audiência.
ADV: CAIO SERGIO FERREIRA FREITAS (OAB 24730-0/CE) - Processo 0000348-66.2016.8.06.0211 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Luiz Costa da Silva - REQUERIDO: Banco Pan S/A
- A secretaria deverá certifica se ocorreu o transito em julgado da sentença prolatada em fls. 21. Intime-se o advogado do
promovente para que informe dentro do prazo de 05 (cinco) dias, se ocorreu o pagamento integral do valor acordado conforme
termo de fls. 21 e petição de fls. 37. Decorrido o aludido prazo, sem manifestação/requerimento, e certificado o transito em
julgado, arquivem-se os autos adotando as formalidades que se fizerem necessárias. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019.
Luis Savio de Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar - respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: EDVANTONIO MARCIO CARTAXO
LOPES (OAB 17976/CE) - Processo 0000384-75.2008.8.06.0054 - Cobrança - Pagamento - REQUERENTE: Paulo Francisco
dos Santos - REQUERIDO: Itau Seguros - Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial acostado em fls.
18/19 dentro do prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º do artigo 477 do CPC. Campos Sales, 04 de setembro de
2019. samara costa maia juíza de direito
ADV: FRANCISCO EDGAR DA SILVA (OAB 16991/CE), ADV: RITA CRISTINA P. DA SILVA (OAB 28094-0/CE) - Processo
0000387-34.2014.8.06.0211 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - REQUERENTE: Maria da Penha da
Silva Fialho - REQUERIDO: Banco do Barsil S/a. - Em fls. 65 a promovente requereu suspensão do processo por 60 (sessenta)
dias, ocorre que transcorreram mais de 02 (dois) anos desde a data do referido requerimento. Ante o exposto, intime-se a
promovente para impulsione o feito dentro do prazo de 05 (cinco) dias, se manifestando se tem interesse no prosseguimento da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ação. Expedientes necessários. Campos Sales, 07 de Agosto de 2019. Luis Savio de Azevedo Bringel Juiz de Direito Auxiliar respondendo Assinado por Certificação Digital
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE) - Processo 0004086-14.2017.8.06.0054 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Laurinda de Alencar Cavalcante - REQUERIDO:
BANCO BMG S/A - Nos termos do art. 1°, XII, alínea “a”, do Provimento N° 01/2019 da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Ceará, que define os atos ordinatórios a serem praticados de ofício pelas Secretarias das Unidades Judiciárias, esta
Secretaria promove a Intimação da parte para apresentar, no prazo 10 (dez) dias, Contrarrazões ao Recurso Inominado, nos
termos do art. 42,§ 2°, da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0004199-65.2017.8.06.0054 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Heronides Gomes da Mota - REQUERIDO: Banco Bradesco
Financiamentos S/A - Diante das informações bancárias da promovente conforme oficio de fls. 96/97, os autos devem ter seu
acesso restrito aos advogados das partes, devendo a secretaria realizar as consequentes anotações e atualizações no sistema
que se fizerem necessárias. Intime-se a parte promovida para que se manifeste acerca das informações de fls. 96/97 dentro do
prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Expedientes necessários. Campos Sales, 02 de setembro de
2019. Samara Costa Maia Juíza de Direito
ADV: PÂNMIA FRANKYA VIEIRA RIBEIRO (OAB 24563-0/CE) - Processo 0004383-21.2017.8.06.0054 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Antonia Josielma de Sousa - REQUERIDO: Banco
Losango S/A - R.h., Recebo o recurso interposto em seu efeito devolutivo (Art. 43 da Lei 9099/95), posto que no prazo e
devidamente preparado (Art. 42, §§ 1º e 2º da Lei 9.099/95), consoante certidão de fls.72. Intime-se a Parte recorrida para
contraminutar, no prazo legal (art. 12-A da Lei 9.099/95). Empós, remetam-se os autos à Instância Recursal. Cumpra-se.
Expedientes necessários.
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE), ADV: GILMÁRIO DOMINGOS DE SOUZA (OAB 303990/CE) - Processo 0004451-05.2016.8.06.0054 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela
Específica - REQUERENTE: Bionor Pereira de Lima - REQUERIDO: Tim Celular S/A - Fixo prazo de 05 (cinco) dias para que
a parte promovente se manifeste acerca da contestação em sede de réplica. Expedientes necessários. Campos Sales, 02 de
setembro de 2019. Samara Costa Maia Juíza de Direito
ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 32628-0/CE), ADV: GILMÁRIO DOMINGOS DE SOUZA (OAB 30399-0/
CE) - Processo 0004525-59.2016.8.06.0054 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - REQUERENTE: Centro
Educacional Sagrado Coração-ce - REQUERIDO: Luisa Maria de Souza Anastácio - O instrumento contratual juntado aos autos
fora assinado sem que tenha sido estabelecida a contra prestação associada à promovida. Nem mesmo a data de vencimento da
prestação fora anotada. Ressalto que o objeto de qualquer contratação deve ser ao menos determinável mediante análise das
respectivas clausulas, tornando-se impossível apreciar inadimplemento de obrigação que não consta no instrumento contratual.
O referido instrumento vincula o valor da obrigação ao valor pago no ato de matricula, e sendo assim deverá a promovente trazer
aos autos documentação relacionada à matricula do aluno indicado na inicial que possa trazer dados sobre tal valor monetário
base da obrigação da promovida no contrato. Ante o exposto, intime-se a parte promovente para no prazo de 05 (cinco) dias
juntar aos autos documentação que torne clara qual fora a prestação pecuniária da promovida no instrumento contratual de fls.
12/13 e/ou outros documentos que preencham as lacunas contratuais já indicadas. Expedientes necessários. Campos Sales, 02
de setembro de 2019. Samara Costa Maia Juíza de Direito
ADV: GILMÁRIO DOMINGOS DE SOUZA (OAB 30399-0/CE), ADV: CARLOS ANTONIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 326280/CE) - Processo 0004527-29.2016.8.06.0054 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos de Ensino REQUERENTE: Centro Educacional Sagrado Coração-ce - REQUERIDO: Sandro Rogerio Morais de Oliveira - Intime-se a parte
promovente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer qual a natureza da indenização pleiteada no item “a)” e no item “b)”
de fls. 04, especificando quais e que tipo de danos foram causados à promovente em virtude do inadimplemento contratual
da promovida juntando a prova documental que entender cabível sob pena de preclusão. Decorrido o aludido prazo, retornem
conclusos para julgamento. Expedientes necessários. Campos Sales, 03 de setembro de 2019. Samara Costa Maia Juíza de
Direito
ADV: TIMÓTEO MARIANO DA SILVA (OAB 28788-0/CE) - Processo 0004678-58.2017.8.06.0054 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Danielle Alves de Brito - REQUERIDO: Calcard
Administradora de Cartões Ltda - Tendo a carta de citação retornado com aviso de que o promovido “mudou-se”, intime-se
a parte promovente para dar andamento ao feito, atualizando o endereço para citação do promovido, dentro do prazo de 05
(cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Expedientes necessários. Campos Sales, 02 de setembro
de 2019. Samara Costa Maia Juíza de Direito
ADV: JORGE WALACE SARAIVA CRUZ (OAB 27043/CE), ADV: ANTÔNIO ISMAEL CASTRO DE MOURA (OAB 373590/CE) - Processo 0007509-45.2018.8.06.0054 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenizaçao por Dano Moral REQUERENTE: Luiz Antonio de Lima - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - Na exposição fática da inicial a parte promovente
alega que tomou conhecimento na agência bancária de que haveria “um” empréstimo consignado em seu nome. Ocorre que
o extrato de seu beneficio previdenciário aponta para a existência de vários contratos diferentes que afetaram seu beneficio
e o promovente não especifica nos pedidos qual seria este único contrato que deveria ser declarado inexistente por sentença
declaratória. Ante o exposto, intime-se a parte promovente para no prazo de 05 (cinco) dias, informar nos autos qual, ou quais,
contratos pretende ter como declarados inexistentes. Campos Sales, 03 de setembro de 2019. Samara Costa Maia Juíza de
Direito

COMARCA DE CANINDÉ - 1ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO EVANDRO PINHEIRO MOTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1006/2019
ADV: MARIA EVANUSA FREIRE (OAB 18462/CE) - Processo 0012478-13.2012.8.06.0055 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Edna Felismino dos Santos - Conforme disposição expressa no Provimento
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nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que
possa imprimir andamento ao processo, intime-se a parte autora para manifestação sobre a certidão negativa da diligência
citatória. (pg. 51)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO EVANDRO PINHEIRO MOTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1007/2019
ADV: FRANCISCA ROBERTA FÉLIX PINTO (OAB 19593/CE) - Processo 0000471-76.2018.8.06.0055 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Carliane Ferreira Sebastiao - REQUERIDO: Prefeitura Municipal de
Caninde - Sobre a contestação, manifeste-se a parte autora sobre os fatos alegados pelo réu, no prazo de 15 (quinze) dias (arts.
350 e 351, CPC). Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO EVANDRO PINHEIRO MOTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1008/2019
ADV: JOSE MARIA DA SILVA ARAUJO (OAB 12716/CE), ADV: FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO (OAB 17693/CE)
- Processo 0011511-65.2012.8.06.0055 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: M.D.P.S. - REQUERIDO: E.V.F.S. Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado
da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, conforme Parecer do Ministério Público,
intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção do processo, tendo em
vista este permanecer paralisado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes..

COMARCA DE CANINDÉ - 2ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CARLOS ALBERTO SILVA FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0045/2019
ADV: ANTONIO EGEDEMO MARTINS (OAB 21740/CE) - Processo 0002956-15.2019.8.06.0055 - Procedimento Comum Exclusão - ICMS - REQUERENTE: Antonia Maria Santos Pires - REQUERIDO: Estado do Ceará - De acordo com o MM. Juiz
de Direito desta Unidade e de acordo com o Provimento nº 01/2019/CGJ/CE, considerando a Portaria nº 834/2019, do Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará, informo que a tramitação física do processo acima indicado foi encerrada. Assim, a partir da
presente data, estes autos passam a tramitar eletronicamente, de modo que todos os atos posteriores devem ser protocolados
no portal e-SAJ. Canindé/CE, 02 de setembro de 2019. Flávia Freitas Pereira À Disposição Assinado Por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CARLOS ALBERTO SILVA FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0046/2019
ADV: ANTONIO AUGUSTO MOREIRA SILVA (OAB 7025/CE), ADV: MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA E SILVA (OAB
33509/CE) - Processo 0002721-48.2019.8.06.0055 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
- MINISTERIO PUBL: Ministério Público Estadual - RÉU: OSMAILTON CARNEIRO DO AMARAL - Ficam Vossas Senhorias,
como advogados constituídos pelo réu OSMAILTON CARNEIRO DO AMARAL, devidamente intimados para comparecerem à
audiência de instrução designada para o dia 09 de outubro de 2019, às 13h15min, que será realizada neste Fórum da Comarca
de Canindé/CE, a qual dar-se-á por videoconferência, quando o réu, antes da iniciação dos trabalhos, poderá entrevistar-se
reservadamente com seus advogados, e acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, todos os atos da audiência e ser, ao
final, interrogado. Ficam também intimados de que este Juízo expediu cartas precatórias para oitiva da testemunha do Ministério
Público FRANCILANY DE MOURA PEREIRA, na comarca de FORTALEZA/CE, e oitiva das testemunhas de defesa FRANCISCO
ANGLEIGIVAN ALVES CARVALHO e EVANDRO PINHEIRO FERNANDES, na comarca de MARACANAÚ/CE.
ADV: JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO (OAB 28194/CE) - Processo 0016358-71.2016.8.06.0055 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - VÍTIMA: M.E.A.C. - RÉU: F.E.P.L. - Fica Vossa Senhoria, como advogada
do réu, devidamente intimados(as) para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 16 de outubro de 2019, às
08h30min, que será realizada neste Fórum da Comarca de Canindé/CE, a qual dar-se-á por videoconferência, quando o réu,
antes da iniciação dos trabalhos, poderá entrevistar-se reservadamente com sua advogada, e acompanhar, pelo mesmo sistema
tecnológico, todos os atos da audiência e ser interrogado.
ADV: FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO (OAB 17693/CE) - Processo 0017934-02.2016.8.06.0055 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - VÍTIMA: M.C.P.S. - RÉU: F.E.P.L. - Instrução e Julgamento Data: 16/10/2019
Hora 10:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO (OAB 17693/CE) - Processo 0017934-02.2016.8.06.0055 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - VÍTIMA: M.C.P.S. - RÉU: F.E.P.L. - Fica Vossa Senhoria, como advogada do
réu, devidamente intimados(as) para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 16 de outubro de 2019, às 10
horas, que será realizada neste Fórum da Comarca de Canindé/CE, a qual dar-se-á por videoconferência, quando o réu, antes
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da iniciação dos trabalhos, poderá entrevistar-se reservadamente com sua advogada, e acompanhar, pelo mesmo sistema
tecnológico, todos os atos da audiência e ser interrogado.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CARLOS ALBERTO SILVA FREITAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0048/2019
ADV: JOSE CARLOS MEIRELES DE FREITAS (OAB 2790/CE), ADV: FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO
(OAB 14503/CE) - Processo 0012326-57.2015.8.06.0055 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não
Fazer - REQUERENTE: Jece Mara de Sousa Mota - REQUERIDO: Claro S/A - Manifeste-se a parte contrária sobre as fls.71/72
no prazo de cinco dias.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ANDRE DE LIMA CRUZ (OAB 27323/CE) - Processo 001282711.2015.8.06.0055 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Processo e Procedimento - REQUERENTE: Francisca Elias
Ferreira de Melo - REQUERIDO: Banco Itau Bmg Consignado S/A e outro - Recebi hoje. De ordem do MM. Juiz de Direito desta
Unidade e de acordo com o Provimento nº 01/2019/CGJ/CE, determino o desarquivamento do presente feito, bem como, vista
dos autos pelo prazo de 05 dias para a parte solicitante requerer o que entender de direito. Após o prazo, não havendo mais
requerimentos, retorne os autos ao arquivo. Expedientes necessários. Canindé/CE, 03 de setembro de 2019. Carlos Alberto
Silva Freitas Supervisor de Unid Judiciária
ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 14458/CE) - Processo 0019322-37.2016.8.06.0055 - Cautelar Inominada
- Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Gabriel de Sousa - REQUERIDO: Banco Votorantim S.a. - Fica Vossa Senhoria
devidamente INTIMADO, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias acerca do contrato original, bem como para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, junte nos autos os extratos de sua conta bancária, onde recebe seu benefício previdenciário, qual
seja, Banco Bradesco S.A. (237), Agência 1302, Conta 0003511553, referente aos meses de maio e junho de 2011, para saber
se houve o depósito do valor supostamente contratado e se houve estorno desse valor.

COMARCA DE CANINDÉ - 3ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO 15 (QUINZE) DIAS
Processo nº 1543-16.2009.8.06.0055
O(A) Dr.(a) Tassia Fernanda de Siqueira, Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Canindé por nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante este Juízo, tramita uma Ação
de Perda ou Suspensão do Poder Familiar, sob o número 1543-16.2009.8.06.0055, em que é requerente o(a) Sr. J. F. M. A.,
brasileiro, comerciante, RG 2005015046429-0, pai Francisco Andrade Monteiro, mãe Maria Aldenora Moreira Andrade, Nascido/
Nascida 03/03/1960, natural de Canindé/CE, e como requerida a Sra. F. A. L. F., brasileira, solteira, costureira, RG 295237395, pai José Airton Cavalcante Lemos, mãe Margarida Fontenele Lemos, Nascido/Nascida 03/10/1975, natural de Itaitinga/CE,
ambos atualmente em local incerto e não sabido, pelo que, nos termos do Art. 256, II, do Código de Processo Civil, expediu-se
o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual as partes ficam intimadas, sobre o prazo de 05 (cinco) dias, para,
querendo, manifestarem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo por abandono (art. 485, III, do
CPC). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais.
Canindé. 09 de julho de 2019
Tassia Fernanda de Siqueira
Juíza de Direito

COMARCA DE CAPISTRANO - VARA UNICA DA COMARCA DE CAPISTRANO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DA CAPISTRANO
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA FERNANDA TOLEDO RODRIGUES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA AUXILIADORA ARAUJO LEAL
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0074/2019
ADV: ANTONIO DIEGO JERONIMO FERNANDES VIANA (OAB 31535/CE) - Processo 0000157-30.2018.8.06.0056 Interdição - Tutela e Curatela - REQUERENTE: Tereza Alves Freire - Ante o exposto, defiro o pedido formulado, para submeter
Tatiane Alves Matos ao regime de curatela, declarando-a impossibilitada para exercer pessoalmente os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma da legislação já referida e do art. 4º, inciso III, do Código Civil Brasileiro,
e, de acordo com o previsto nos arts. 1.767 e seguintes, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, nomeio-lhe curador a parte
requerente e genitora, Tereza Alves Freire que passa a representar a curatelada nos atos jurídicos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial. A curadora nomeada deverá comparecer em juízo para prestar o devido compromisso. Outrossim,
em respeito aos princípios protetivos previstos no caput e parágrafo único do art. 5º do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
notadamente pela vulnerabilidade da Curatelada; e com o intuito de preservá-la de eventual dano patrimonial, a Curadora
deverá ser advertida, no Termo de Compromisso e Alvará Judicial a ser expedido pela Secretaria Judiciária, de que qualquer
ato de alienação de bens ou contratação de empréstimo em instituição financeira ficará condicionado à prévia expedição de
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Alvará específico, após a devida justificativa, ficando ciente, por fim, que deverá, sempre que requisitado, prestar contas de seu
encargo perante este juízo. Muito embora, nos termos da legislação pertinente (art. 84, § 3º, da Lei nº 13.146/2015), a instituição
da curatela não possa ser fixada por prazo indeterminado, considero que tal dispositivo legal é inaplicável ao caso dos autos.
Com efeito, na situação vertente, deixo de fixar termo final da curatela, uma vez que a enfermidade que acomete a curatelada
revela-se irreversível. Consigne-se, contudo, que poderá a curatelada requerer a extinção da medida a qualquer tempo. Em
respeito às regras dos artigos 755, § 3º, do CPC, e 9º, inciso III, do Código Civil, procedam-se às inscrições pertinentes junto ao
Registro Civil respectivo, expedindo-se, para tanto, o competente mandado de averbação, devendo esta sentença ser publicada
na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde
permanecerá por 6 (seis) meses. Publique-se igualmente, 1 (uma) vez, na imprensa local, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da curatelada e da curadora, a causa da interdição, os limites
da curatela (restrita a atos negociais e patrimoniais). Autorizo, desde logo, a expedição do Termo de Compromisso, eis que
na hipótese dos autos, figuram todos os elementos para concessão da tutela provisória requerida com a inicial, não havendo
necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado desta sentença para expedição do documento. Sem custas. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Lavre-se o respectivo termo. Diligências necessárias. Ciência ao Ministério Público.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0000359-07.2018.8.06.0056 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - REQUERIDO:
FRANCISCO WALTER DA SILVA RAULINO - R.H. Intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da
petição de fls. 43/44, bem como sobre a certidão da Oficiala de Justiça de fls. 57. Expedientes necessários.
ADV: SANDRA MARA TAVARES LAVOR (OAB 8831/CE), ADV: WELTTON RODRIGUES LOIOLA (OAB 14683/CE), ADV: ANA
SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO (OAB 23462/CE), ADV: CINTIA ARAUJO CANDIDO (OAB 38363/CE) - Processo 000053294.2019.8.06.0056 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - EXEQUENTE: BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL S.A - EXECUTADO: CARMENIO COELHO ARAUJO - CARLOS ANDRE COELHO ARAUJO - R.H.
Defiro o requerido às fls. 60, item ‘a’. Intime-se o exequido para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o auto de
penhora e avaliação de fls. 52. Expedientes necessários.
ADV: CINTIA ARAUJO CANDIDO (OAB 38363/CE) - Processo 0000583-08.2019.8.06.0056 - Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: JOSE DUARTE - DISPOSITIVO Pelo
exposto, e diante falta de interesse de agir, extingo o processo sem resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 485,
inciso VI, do CPC/2015, Condeno o autor nas custas, suspensa a exigibilidade, entretanto, em razão de ser ele beneficiário da
justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado,
arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Expedientes necessários.
ADV: LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA LUZ (OAB 18908/CE), ADV: ADAUDETE PIRES DUARTE (OAB 18290/CE) - Processo
0000737-26.2019.8.06.0056 - Procedimento Comum - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - REQUERENTE: MARIA ANTONIETA
RIBEIRO DA SILVA - REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS - R.H. Intime-se o autor para, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentar réplica. Expedientes necessários.
ADV: ANTONIO LEITE TAVARES (OAB 1838/CE), ADV: SANDRA MARA TAVARES LAVOR (OAB 8831/CE), ADV: JOÃO
LEITE MENDONÇA TAVARES (OAB 29500/CE), ADV: CINTIA ARAUJO CANDIDO (OAB 38363/CE) - Processo 000079444.2019.8.06.0056 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: CARLOS
ANDRE COELHO ARAUJO - EMBARGADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - DISPOSITIVO Ex positis, REJEITO os
presentes Embargos à Execução, com fulcro no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC de 2015 e EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, determinando o regular processamento da marcha executória. Condeno o embargante ao pagamento das custas
e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Transitada em julgado a presente, arquivem-se estes autos, fazendo-se as certificações de praxe no principal.
ADV: FRANCISCO MEDEIROS BARBOSA (OAB 19924/CE) - Processo 0003000-75.2012.8.06.0056 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ALVES DE LIMA - REQUERIDA: MARIA DAS DORES
ARAUJO BARROS - R.H. Fale a parte autora acerca do bloqueio realizado conforme fls. 244/246, no prazo de 10 (dez) dias.
Exp. Nec. Capistrano/CE, 24/07/2019 Patricia Fernanda Toledo Rodrigues Juíza de Direito / Respondendo
ADV: ADAHIL ROCHA LIMA (OAB 6843/CE) - Processo 0003273-74.2000.8.06.0056 - Execução - Cheque - REQUERENTE:
Decleciano Rocha Bezerra - REQUERIDO: Jose Vieira Juca - R.H. Intimem-se as partes para, se quiserem, dar prosseguimento
ao feito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Exp. nec.
ADV: LUCIO FLAVIO VIEIRA PICANÇO (OAB 17332/CE), ADV: FRANCISCO HERBET DE MELO MACHADO (OAB 22894/
CE), ADV: FRANCISCO WARNEY BARROS (OAB 31543-0/CE) - Processo 0004220-98.2018.8.06.0056 - Procedimento Comum
- Dissolução - REQUERENTE: Almino Gomes de Freitas - REQUERIDO: Maria da Luz de Matos Cruz - DISPOSITIVO Ante todo
o exposto, com fulcro no art. 226, § 3º da Constituição Federal, e nos arts. 1.723 a 1.727 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais para: 1 - Conceder os benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerida; 2 - Reconhecer e dissolver
a existência de união estável que perdurou por aproximadamente 14 (quatorze) anos. 3 - Aplicar ao caso o regime da comunhão
parcial de bens, cabendo a cada uma das partes a meação dos bens nos valores e formas constantes na fundamentação
desta sentença. 4 Julgar improcedente o pedido de condenação da parte autora, em 10(dez) salários-minímos, realizado em
sede de reconvenção. Por reconhecer a sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida de custas e honorários
de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, por meio dos
advogados. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimações necessárias. Transitado em
julgado, arquivem-se.
ADV: MARA SILVIA PESSOA (OAB 28126/CE) - Processo 0004296-25.2018.8.06.0056 - Procedimento Comum - Assistência
Judiciária Gratuita - REQUERENTE: FRANCISCO ENILDO DA SILVA AGUIAR - REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPISTRANO
- Verifico que as razões apresentadas não infirmam a sentença combatida, razão pela qual a mantenho em todos os seus
termos (art. 485, 7º, do CPC/2015). Intime-se o apelado para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Após, com ou
sem arrazoados pelo recorrido, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com as cautelas de
praxe, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme disciplina o art. 1.010, § 3º do CPC de 2015. Expedientes
necessários.
ADV: KARILENY SALES PINTO UCHOA (OAB 21348/CE), ADV: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE MACEDO (OAB
15096/CE), ADV: LARISSA DE ALENCAR PINHEIRO MACEDO (OAB 20256/CE) - Processo 0004301-47.2018.8.06.0056
- Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: FRANCISCO HERBES RAULINO BARROS REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAPISTRANO - Em cumprimento a determinação contida no inciso XII, alínea a, do art. 2º, do
Provimento nº 01/2019, da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico em 10 de janeiro de 2019, nesta data faço vista destes autos ao Advogado da parte REQUERIDA para, no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

554

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões de apelação.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179/CE), ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE)
- Processo 0004442-66.2018.8.06.0056 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - REQUERIDO: Francisca Freitas da Silva - R.H. Defiro o requerido às fls. 72
e 73, advertindo que a inércia neste processo incorrerá em extinção do feito sem resolução de mérito. Expedientes necessários.
ADV: BRENO ROBERTO MENEZES DE SOUZA (OAB 31990/CE), ADV: BRENDA DE FATIMA MENEZES DE SOUZA (OAB
37695-0/CE) - Processo 0004454-80.2018.8.06.0056 - Procedimento Comum - Indenização Trabalhista - REQUERENTE:
Alexandre Calixto Luck - REQUERIDO: Municipio de Capistrano - R.H. Fale o autor acerca da petição de fls. 92/93, no prazo de
15 (quinze) dias. Expedientes necessários. Patrícia Fernanda Toledo Rodrigues Juíza de Direito/ Respondendo
ADV: PAULO ROBERTO RABELO LEAL (OAB 13591/CE), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/
CE) - Processo 0004482-48.2018.8.06.0056 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A - REQUERIDA: Rozangela Leal Pires - R.H. Considerando que se trata de cobrança de
astreintes, a qual se submete ao rito do cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, intime-se o devedor por
meio de Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído (art. 513, § 2º, incisos I e II, CPC); ou por meio de correios
com aviso de recebimento, caso não tenha advogado; ou ainda por edital, caso tenha sido revel na fase de conhecimento, para
pagar a quantia indicada na memória de cálculos de fls. 143, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa no
valor de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também na razão de 10% (dez por cento) art. 523, § 1º, CPC. Registrese que, havendo pagamento parcial do débito exequendo, incidirá a multa e honorários advocatícios supra mencionados sobre o
valor restante. Findado o prazo para pagamento espontâneo pelo devedor, advirta-se desde que já que se iniciará o prazo de 15
(quinze) dias para que apresente impugnação ao cumprimento de sentença, conforme art. 525, caput, do CPC, não impedindo a
prática de posteriores atos de execução e de expropriação (§ 6º). Intimem-se as partes.
ADV: MAURICIO SILVA LEAHY (OAB 13907/BA), ADV: HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE (OAB 13908/BA), ADV:
FRANCISCO WARNEY BARROS (OAB 31543/CE) - Processo 0004512-20.2017.8.06.0056 - Procedimento Comum Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA FERNANDES - REQUERIDO: BANCO
GMAC S.A - Por todo o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para corrigir a sentença, no que tange ao
arbitramento de honorários, que não deve ser arbitrado, contendo na sentença Sem custas ou honorários. Publique-se. Registrese. Intimem-se. Após o trânsito em julgado deste decisum, arquivar os autos com baixa na distribuição.

COMARCA DE CARIRIAÇU - VARA UNICA DA COMARCA DE CARIRIAÇU

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CARIRIAÇU
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDUARDO PEREIRA SALES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0280/2019
ADV: MARIA VALDIZIA LIMA BERNARDINO (OAB 37902/CE), ADV: SAULLO SANTIAGO BEZERRA (OAB 38663/CE) Processo 0000397-73.2019.8.06.0059 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE:
L.A.S.B. - REQUERIDO: Juscenio de Sousa Brito - I. RELATÓRIO. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por LARA ALVES
SOUSA BRITO, por sua representante legal EULINA ALVES SOUSA BRITO, em face de JUCÊNIO SOUSA DE BRITO, na qual
pede o arbitramento de pensão alimentícia no valor equivalente a um salário mínimo e meio, pedido que faz, inclusive, a título
de alimentos provisórios. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/11. Arbitrados alimentos provisórios e designada a
realização de audiência na decisão de fls. 12. Em audiência, as partes entabularam acordo (fl. 18). Parecer ministerial na fl.
19/20. É o que importa relatar. II. MÉRITO Entabularam as partes o valor da pensão alimentícia, devida pelo requerido à filha, no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do salário-mínimo, responsabilizando-se, ainda, com o pagamento de metade das
despesas com matrícula e material escolar, anualmente. O Ministério Público concordou com a homologação do acordo. Assim,
a extinção do feito é de rigor. III. DISPOSITIVO. Ante o exposto, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO
o acordo celebrado (fl. 21) e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do mérito, com fulcro no
artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. P.R.I. Sem custas. Arquive-se oportunamente.
ADV: RAFAEL SILVEIRA DE ALCÂNTARA (OAB 29701/CE) - Processo 0000484-29.2019.8.06.0059 - Procedimento Comum
- Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - REQUERENTE: Jose Ivan Siebra Costa - REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL -INSS - R. Hoje. Intime-se a parte autora, por seu advogado, para em 15 (quinze) dias, manifestar-se em
réplica sobre a contestação e documentos de fls. 42/59.
ADV: WEIDY LIDIANE DE SOUSA SANTOS (OAB 23254/CE), ADV: LÍGIA MARIA BORGES ROCHA (OAB 36313/CE) Processo 0000491-21.2019.8.06.0059 - Divórcio Litigioso - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: C.M.F.V. REQUERIDO: C.B.V. - Vistos etc. CÍCERA MARIA FEITOSA VIEIRA requereu divórcio em face de CÍCERO BARROS VIEIRA
aduzindo que contraíram núpcias em 11/04/2003, que estão separados de fato, devido a fato grave perpetrado pelo requerido,
e que não deseja mais continuar casada. Informa que da união nasceram duas filhas, menores de idade, para a qual pretende
permanecer com a guarda, que não bens para partilhar e que deseja voltar a usar o nome de solteira. Com a inicial vieram
os documentos de fls. 06/13. Designada audiência (fl. 14), o requerido compareceu e concordou com o pedido formulado na
inicial, em todos os seus termos (fl. 22). O Ministério Público emitiu parecer de mérito às fls. 23/25. É o relatório. Fundamento e
Decido. Satisfeito o requisito constitucional, desnecessário se torna no presente feito aquilatar o grau de culpabilidade de cada
um dos cônjuges quanto ao fim da sociedade conjugal, bem como lapso temporal de separação de fato. O princípio da culpa foi
substituído pelo da ruptura. Hoje, a única causa de pedir da ação de divórcio é o término da comunhão de vida. Merece, pois,
deferimento o pedido inicial, o que enseja a decretação do divórcio do casal, com espeque no art. 226, § 6º da Constituição
Federal e art. 1.571, IV, do Código Civil. No mais, tendo em vista a concordância por parte do réu com o pedido formulado na
inicial, notadamente no que se refere à guardas das infantes, entendo ter havido o reconhecimento jurídico do pedido. A autora
voltará a usar o nome de solteira: CÍCERA MARIA FEITOSA. Ante o exposto, DECRETO o DIVÓRCIO DO CASAL ao tempo em
que HOMOLOGO o reconhecimento do pedido extinguindo o processo nos termos do artigo 487, III, “a” do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Publicada esta sentença, determino, com fundamento no artigo 1.000, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, que o trânsito em julgado seja imediatamente certificado, procedendo-se às averbações
e registros consoante o provimento n. 8/95 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, expedindo-se os mandados
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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que forem necessários, e, em seguida, arquive-se o processo com baixa na estatística. Sem custas em razão da gratuidade da
justiça deferida. Arquive-se oportunamente.
ADV: CICERO JUAREZ SARAIVA DA SILVA (OAB 22078/CE) - Processo 0004758-07.2017.8.06.0059 - Procedimento
Comum - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - REQUERENTE: Maria Jucineide da Silva - REQUERIDO: Instituto Nacional do
Seguro Social - R. H. Trata-se de ação visando a concessão do benefício de salário maternidade movida por MARIA JUCINEIDE
DA SILVA, em face do INSS na qual, após a contestação do promovido, a autora requereu a desistência do feito. Instando a se
manifestar, o requerido, entendendo que havia clara renúncia tácita ao direito que se funda a ação, requereu a extinção do feito
com resolução de mérito. Assim, revendo o pedido da autora, à fl. 50, entendo que este se refere a um pedido de desistência,
pura e simples, o que ensejará, se homologado, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII
do CPC. Neste caso, convém intimar a parte autora a fim de que esta informe, em 05 (cinco) dias, se renuncia o direito sobre o
qual se funda a ação.
ADV: RENATO RONNEY LANDIM DE MACÊDO (OAB 31759-0/CE) - Processo 0005379-04.2017.8.06.0059 - Interdição Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Jose Barbosa de Melo - Vistos. JOSE BARBOSA DE MELO moveu
ação de interdição em face de DOMINGAS FRANCELINA DE FRANÇA, alegando que a requerida é portadora de sequelas de
acidente vascular cerebral (AVC) e está incapacitada para a prática dos atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos
de fls. 07/19. Determinada a realização de perícia e indeferido o pedido liminar de curatela provisória (fl. 21). Laudo às fls.
32/38. Estudo pisocossocial às fls. 45/47. O Ministério Público requereu a realização de audiência na residência da requerida (fl.
49). Deferida curatela provisória (fl. 50/50v). Considerando o estado de saúde da requerida, decidiu-se pela não realização de
audiência (fls. 53v/54). Ouvido, o Ministério Público emitiu parecer de mérito às fls. 55/56. É o relatório. Decido. O laudo pericial
não deixa dúvida de que a requerida é definitivamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, em decorrência
de sequelas de acidente vascular encefálico, estando acamada desde fevereiro de 2016. A interdição, portanto, é medida de
rigor, uma vez que a requerida não tem condições para exercer, por conta própria, atos complexos da vida privada, bem como
a administração de bens ou valores. O vínculo de parentesco entre requerente e requerida foi documentalmente comprovado
(fls. 09/11). Impõe-se, em consequência, o acolhimento do pedido. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para
decretar a interdição de Domingas Francelina de França, reconhecendo-a, nos termos do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, c/c
os arts. 84, §1º, e 85, da Lei nº 13.146/2015, como relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e, assim,
nomear-lhe seu filho JOSE BARBOSA DE MELO, definitivamente, como curador, sob compromisso, dispensado da prestação
de contas e da caução. Ante o disposto no art. 1.772, c/c o art. 1.782, ambos do Código Civil, conforme as alterações da Lei
nº 13.146/2015, a interditanda não poderá, sem a assistência do curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar,
demandar ou ser demandada, bem ainda, praticar atos que não sejam os de mera administração. Nos termos do art. 755, §3º,
do Código de Processo Civil e do art. 9º, III, do Código Civil, expeça-se mandado para registro da interdição por incapacidade
relativa no Registro Civil e publique-se pela imprensa oficial por três vezes com o intervalo de 10 dias. P.R.I.C. Arquive-se
oportunamente.

COMARCA DE CARNAUBAL - VARA UNICA DA COMARCA DE CARNAUBAL

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA CORMARCA DE CARNAUBAL
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO RODRIGUES SOUSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RENAN CARVALHO EUFRAZIO GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0110/2019
ADV: RAISA MARIA MARTINS DE SENA (OAB 30466/CE) - Processo 0000103-49.2018.8.06.0061 - Busca e Apreensão
- Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Kelson Fontenele Brito - REQUERIDO: Wilson Fernando das Chagas Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019 da Corregedoria de Justiça do Estado do Ceará, que define os atos
ordinatórios a serem praticados de ofício pelas Secretarias das Unidades Judiciais, publicado no Diário da Justiça do Ceará em
10/01/2019, intime-se o requerente através de seu causídico para comparecerem no dia 24/09/2019, às 09:00h, a Audiência de
Conciliação, no Fórum de Carnaubal-CE.
ADV: FRANCISCO DARIO MARTINS NETO (OAB 27098/CE) - Processo 0002422-29.2014.8.06.0061 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Ameaça - VÍTIMA: Diego Nogueira Fontenele - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do
Ceará - DENUNCIADO: Osmar de Medeiros Filho - Preliminar Data: 18/09/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669/CE), ADV: FRANCISCO HELIO BARRETO DE OLIVEIRA (OAB 12337/
CE) - Processo 0003507-45.2017.8.06.0061 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral REQUERENTE: Maria Rodrigues da Costa - REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Ante o exposto, julgo
TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial pela parte autora, extinguindo, com resolução de mérito, o
presente processo (Novo CPC, artigo 487, inciso I).
ADV: RAISA MARIA MARTINS DE SENA (OAB 30466/CE) - Processo 0004074-76.2017.8.06.0061 - Termo Circunstanciado
- Contravenções Penais - VÍTIMA: A Sociedade - AUTOR FATO: Evaldo Gabriel de Medeiros Junior - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Preliminar para o dia 19 de setembro de 2019, às 10:30h. O
referido é verdade. Dou fé.

COMARCA DE CASCAVEL - 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0336/2019
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ADV: MARIO JORGE MENESCAL DE OLIVEIRA (OAB 6764/CE), ADV: ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS
(OAB 16498/CE), ADV: CARLOS EDUARDO FERREIRA MEDINA (OAB 39683/CE) - Processo 0012277-29.2014.8.06.0062 Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Carlos Eduardo Ferreira Medina
- REQUERIDO: Telemar Norte-leste - Considerando-se a certidão de trânsito em julgado de fl. 158v, intime-se a parte promovida
para o cumprimento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias. Decorridos 10 (dez) dias após o término do prazo acima, sem
manifestação da parte promovente, certifique-se e arquive-se os autos com as cautelas de praxe. Havendo cumprimento
voluntário, expeça-se alvará e arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0337/2019
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747/CE), ADV: ANDRÉA LOPES DE SOUZA (OAB 23188-B/CE) - Processo
0011369-69.2014.8.06.0062 - Procedimento Comum - Obrigações - REQUERENTE: Marcos Jose da Silva - REQUERIDO:
Banco Itaucard S/A - Rec. Hoje. Intime-se o requerente, via DJE, para contrarrazoar o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Expedientes necessários.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo n.º:
Classe:
Assunto:
Vítima:
Réu:
Finalidade da Citação:

0013511-12.2015.8.06.0062
Ação Penal de Competência do Júri
Homicídio Qualificado
Elizangela Alves da Silva
Rafael Sales da Silva
Apresentação de resposta escrita à denúncia

A MM Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cascavel, Leopoldina de Andrade Fernandes, por nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) RAFAEL SALES DA SILVA, brasileiro, casado, pedreiro, filho de
João Rodrigues de Paula Silva e Maria de Lourdes Sales, nascido aos 16/09/1987, natural de Cascavel - CE, com endereço à
LOCALIDADE CAMORIM,, PRÓXIMO AO CAMPO VILA NOVA, CAMORIM, CEP 62850-000, Cascavel - CE, como incurso(a) nas
sanções do Art. 121, §2º, I e IV, do CPB, nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com
o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo
qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda,
ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa.
ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão
preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Cascavel/CE, em 29 de agosto de 2019.
Leopoldina de Andrade Fernandes
Juíza de Direito
Assinado por certificação digital
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0339/2019
ADV: ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO (OAB 24787/CE) - Processo 0018049-02.2016.8.06.0062 - Procedimento Comum Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Maria do Carmo Cardoso - REQUERIDO: Marcílio Dias Capistrano de Souza
- Rec. Hoje. Intimem-se as partes, o autor por intermédio de seu advogado e o requerido por meio da Defensoria Pública, no
prazo de 10 (dez) dias, para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento
da causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão. Consigne-se que, em não havendo manifestação das partes
a respeito, entender-se-á que não há interesse na produção de quaisquer outras provas, além das que já figuram nos autos.
Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para a análise de eventuais requerimentos ou, em sendo o caso,
para o julgamento antecipado da lide. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0340/2019
ADV: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA (OAB 11677/CE) - Processo 0001661-39.2007.8.06.0062 - Ação Civil
Pública - Obrigações - REQUERENTE: Ministério Público - REQUERIDO: Paulo César Sarquis Queiroz - Certifica-se, face às
prerrogativas por lei conferidas, que para fins de publicação no Diário da Justiça, fica o advogado intimado da parte final do
termo de audiência de fl. 88, adiante transcrito: “(...) Ademais, intime-se o executado para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar
que o pagamento provado através do comprovante de fls. 69 foi efetivamente realizado com dinheiro de sua propriedade,
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indicando a origem lícita deste.” O referido é verdade. Dou fé.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0341/2019
ADV: GERMANA DE VASCONCELOS ALVES CARVALHO (OAB 12205/CE) - Processo 0001738-19.2005.8.06.0062 Oposição - Responsabilidade da Administração - REQUERENTE: Lokal Construções e Serviços Ltda. - REQUERIDO: Município
de Cascavel-ce e outro - Isso posto, e conforme as razões acima expendidas, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se os autos. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0342/2019
ADV: HEMETERIO PEREIRA ARAUJO (OAB 1811/CE), ADV: PAULO CESAR MOREIRA FRANCO (OAB 10058/CE), ADV:
FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES DA ROCHA (OAB 12140/CE), ADV: SUZY CERES E SANTOS FRANCO (OAB 10051-0/
CE) - Processo 0000134-91.2003.8.06.0062 - Procedimento Comum - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Antonio Glaucio Lucas
da Silva, Luiz Uchoa Filho e Ana Celia Lucas da Silva - DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas face a gratuidade judiciária
deferida à fl. 02. Sem honorários. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0343/2019
ADV: CHARDSON GONÇALVES DA SILVA (OAB 20593/CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/
PE) - Processo 0010420-50.2011.8.06.0062 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
- REQUERENTE: José Firmino Costa - REQUERIDO: Banco Bmg * - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos da Lei
nº 9.099/95. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0344/2019
ADV: LIEGE IZABEL PIRES CENI (OAB 15048/CE) - Processo 0012081-59.2014.8.06.0062 - Usucapião - Usucapião
Ordinária - REQUERENTE: Luiz Mendes e outro - Certifica-se, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de outubro de 2019, às 15:00h . O referido é verdade. Dou fé.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0345/2019
ADV: LUIZ GONZAGA BATISTA RODRIGUES (OAB 874/CE), ADV: FRANCISCO FERNANDO ALENCAR FERNANDES
(OAB 12862/CE) - Processo 0001093-28.2004.8.06.0062 (apensado ao processo 0000438-90.2003.8.06.0062) - Impugnação
a justica gratuita - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Eduardo Sarquis Queiroz - REQUERIDO: Marco Antonio
Studart Gurgel Rocha e sua esposa - Sendo assim, com fundamento no acima aduzido, julgo improcedente o pedido formulado,
para manter a gratuidade da justiça deferida em despacho de fls. 17, tendo em vista que não ficou comprovado que o impugnado
tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. Ressalto, por oportuno, que a teor dos arts. 7º
e 8º, da Lei 1.060/50, a concessão do benefício em alusão não é absoluta, nem tampouco, definitiva, podendo ser revista a
qualquer momento se, porventura, novos elementos surgirem. Traslade-se cópia deste decisum para o processo principal.
Intimem-se as partes.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEOPOLDINA DE ANDRADE FERNANDES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCELIA CARNEIRO PIRES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0346/2019
ADV: FRANCISCO FERNANDO ALENCAR FERNANDES (OAB 12862/CE), ADV: SERGIO RAYMUNDO BAYAS QUEIROZ
(OAB 15798/CE), ADV: DRAUZIO CORTEZ LINHARES (OAB 16424/CE) - Processo 0000438-90.2003.8.06.0062 - Usucapião
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- Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Marcos Antônio Studart Gurgel Rocha - Recebido hoje. Justiça gratuita deferida
à fl. 17. Verifica-se a implantação do Sistema de Credenciamento de Peritos, Intérpretes e Tradutores no âmbito do TJCE, nos
termos da Resolução nº 04/2017 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, DJ 06/04/2017, cad. 01, pg. 04, atualizada pela
Portaria nº 598/2019, de 23 de abril de 2019, cad. 01, fl. 03; Portaria nº 65/2019, de 22 de janeiro de 2019; e Resoluções 232
e 233 do CNJ, de 13 de julho de 2016. Dessa forma, defiro a produção de prova pericial e para viabilizar a perícia referida,
nomeio como perito PAULO MOURA MONTEIRO DE MAGALHÃES GURGEL, engenheiro civil, perito legalmente habilitado e
credenciado junto ao TJCE, conforme sistema SIPER, para proceder perícia técnica (in loco) no imóvel usucapiendo, no prazo
de 30 (trinta) dias, devendo o laudo esclarecer se a área descrita às fls. 122/129 é a mesma descrita à fl. 205, esclarecendo,
ainda, se a área usucapienda invade ou não as terras do espólio de Raimundo de Queiroz Ferreira. Intimem-se as partes para
no prazo de 15 (quinze) dias: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico;
III - apresentar quesitos (art. 465, § 1º do CPC). Após apresentação dos quesitos, que sejam os mesmos encaminhados ao
perito, para efetivação do seu trabalho, devendo a Secretaria de Vara fornecer ao mesmo acesso ao processo, a fim de que o
expert possa se munir do necessário para sua avaliação. Outrossim, deverá o perito comunicar, com antecedência de 30 (trinta)
dias, o dia, a hora e o local em que será realizada a perícia, a fim de viabilizar a intimação das partes, por intermédio de seus
advogados, para o ato. Vindo o laudo aos autos, vista geral, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo no referido prazo
o assistente técnico de cada uma das partes apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, CPC). Após a realização, o perito
nomeado deverá encaminhar a esta Secretaria de Vara, o laudo respectivo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
perícia. Intime-se as partes deste Despacho. Expedientes necessários.

COMARCA DE CASCAVEL - 2ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL

PODER JUDICIÁRIO-JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 2ª
VARA-EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE NOVENTA (90) DIAS. Jorge Cruz de Carvalho , Juiz de
Direito pela 2ª Vara desta Comarca por nomeação legal.. FAZ SABER a todos quanto este público edital virem, ou dele
notícias tiverem, que, por este Juízo tem curso uma Ação Penal nº 127-89.2009.8.06.0062/0, em que figura como acusado
JURANDIR ACÁCIO DA SILVA, brasileiro, nascido aos 13/10/1977, natural de Cascavel/CE, filho de Messias Faustino Acácio
e Maria José Monteiro, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, é o presente para INTIMÁ-LO da SENTENÇA,
que o condenou a quatorze (14) anos de reclusão. ADVERTIDO-O que terá o prazo de 05 (cinco) dias, após o decurso do
prazo deste edital para, querendo, RECORRER da sentença. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente edital que será fixado em local público de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Cascavel, Estado do Ceará, aos 09 de Setembro de 2019. Eu, Jéssica Dantas Lima, Servidora Municipal à disposição, digitei e
eu, Maiara de Deus Oliveira, Supervisora de Unidade Judiciária, subscrevo.
Jorge Cruz de Carvalho
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO-JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CASCAVEL, ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 2ª
VARA-EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA COM PRAZO DE NOVENTA (90) DIAS. Jorge Cruz de Carvalho , Juiz de
Direito pela 2ª Vara desta Comarca por nomeação legal.. FAZ SABER a todos quanto este público edital virem, ou dele
notícias tiverem, que, por este Juízo tem curso uma Ação Penal nº 17325-95.2016.8.06.0062/0, em que figura como acusado
AURÉLIO AMARA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 22/02/1973, natural de Aracati/CE, filho de Francisco Silvano da Silva e
Maria Amaro da Silva, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, é o presente para INTIMÁ-LO da SENTENÇA,
que o condenou a um (01) ano de reclusão,tornando-a definitiva ante a ausencia de outras causas a serem levadas
em consideração. ADVERTIDO-O que terá o prazo de 05 (cinco) dias, após o decurso do prazo deste edital para, querendo,
RECORRER da sentença. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será fixado
em local público de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Cascavel, Estado do Ceará, aos
09 de Setembro de 2019. Eu, Jéssica Dantas Lima, Servidora Municipal à disposição, digitei e eu, Maiara de Deus Oliveira,
Supervisora de Unidade Judiciária, subscrevo.
Jorge Cruz d e Carvalho
Juiz de Direito

COMARCA DE CATARINA - VARA UNICA DA COMARCA DE CATARINA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CATARINA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARINILDE SILVA VALE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0149/2019
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005028-48.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco
S.A - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser designada. A
intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005028-48.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A
- Conciliação Data: 14/10/2019 Hora 10:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CATARINA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARINILDE SILVA VALE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0150/2019
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005030-18.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco
S.A - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser designada. A
intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005030-18.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A
- Conciliação Data: 14/10/2019 Hora 11:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CATARINA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARINILDE SILVA VALE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0147/2019
ADV: ANTONIO ROBSON PEDROZA OLINDA (OAB 36667-0/CE), ADV: JAKSON RODRIGUES DE SOUZA (OAB 36809-0/
CE) - Processo 0004072-03.2017.8.06.0063 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Citação - REQUERENTE: José Rufino
de Souza - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A - Em atendimento a parte final da decisão 111/113, intimo o advogado da parte
autora, para falar sobre a petição e documentos apresentados às fls. 115/117-v.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CATARINA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO HILTON DOMINGOS DE LUNA FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARINILDE SILVA VALE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0152/2019
ADV: FRANCISCO AUGUSTO OLIVEIRA PAES DE ANDRADE (OAB 38088/CE) - Processo 0000658-26.2019.8.06.0063 Interdição - Nomeação - INTERTE: F.A.P. - CURATELADO: M.A.P. - Ante o exposto, homologo a desistência na forma requerida,
com fulcro no art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005022-41.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Obrigações - REQUERENTE: Antonia Pereira de Oliveira - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - O feito tramitará sob o rito
ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser designada. A intimação do autor será na
pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005022-41.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Obrigações - REQUERENTE: Antonia Pereira de Oliveira - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - Conciliação Data: 21/10/2019
Hora 10:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005023-26.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Antonia Pereira de Oliveira - REQUERIDO: Banco Votorantim
S.a - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser designada. A
intimação da autora será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005023-26.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Antonia Pereira de Oliveira - REQUERIDO: Banco Votorantim
S.a - Conciliação Data: 21/10/2019 Hora 10:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005024-11.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Obrigações - REQUERENTE: Antonia Pereira de Oliveira - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - O feito tramitará sob o rito
ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser designada. A intimação da autora será na
pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005024-11.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Obrigações - REQUERENTE: Antonia Pereira de Oliveira - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - Conciliação Data: 21/10/2019
Hora 09:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005026-78.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Olé Bonsucesso
Consignado S.a. - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser
designada. A intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005026-78.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Olé Bonsucesso
Consignado S.a. - Conciliação Data: 21/10/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005027-63.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Olé Bonsucesso
Consignado S.a. - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser
designada. A intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005027-63.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Olé Bonsucesso
Consignado S.a. - Conciliação Data: 14/10/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005029-33.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum
- Obrigações - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A NOVO - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de
conciliação, a ser designada. A intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
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ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005029-33.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum
- Obrigações - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A NOVO - Conciliação Data: 14/10/2019 Hora 10:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005031-03.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum
- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a
ser designada. A intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005031-03.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum
- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Conciliação Data: 14/10/2019 Hora 09:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005032-85.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum
- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a
ser designada. A intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005032-85.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum
- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Conciliação Data: 14/10/2019 Hora 13:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005033-70.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: BANCO MERCANTIL
DO BRASIL - O feito tramitará sob o rito ordinário. Cite-se o promovido para comparecer à audiência de conciliação, a ser
designada. A intimação do autor será na pessoa do advogado (§3º, do art. 334, do CPC).
ADV: RENAN BARROS GUEDES (OAB 27989B/CE) - Processo 0005033-70.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Francisco Araújo da Silva - REQUERIDO: BANCO MERCANTIL
DO BRASIL - Conciliação Data: 14/10/2019 Hora 13:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: JAKSON RODRIGUES DE SOUZA (OAB 36809CE) - Processo 0005042-32.2019.8.06.0063 - Procedimento Comum
- Alimentos - REQUERENTE: R.C.C.M.M. - Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
corrija os seguintes elementos da petição inicial: Junte cópia da sentença que homologou o acordo no processo nº 012755562.2017.8.06.0001 na qual a pensão alimentícia foi fixada. Esclarecer se a prestação mais antiga da pensão alimentícia
inadimplida é a vencida em 07/2018 ou 08/2018.

COMARCA DE CAUCAIA - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE COUTINHO TOMAZ FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LUCILENE BRAZ VIANA SABOYA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0590/2019
ADV: JOSE AFRANIO DA ROCHA ABREU (OAB 8781/CE), ADV: ANCO MARCIO DE AZEVEDO DAMASCENO (OAB 10831/
CE) - Processo 0003271-02.2008.8.06.0064 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Manoel Coelho da Silva Delmira Paz da Silva - Maria Regineida Paz da Silva - REQUERIDO: Francisco José de Castro Miranda - Vistos, etc. Intime-se o
autor para se manifestar acerca da documentação de fls. 315/326. Expedientes necessários. Caucaia (CE), 02 de setembro de
2019. José Coutinho Tomz Filho Juiz de Direito Assinado Por Certificação Digital
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0007347-20.2018.8.06.0064 - Usucapião Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Regina Celi França Azevedo - Considerando a petição de fls. 69/71 e documentos
de fls. 72/83, concedo a promovente a devolução do prazo para que proceda com as diligências do despacho de fl. 66. Intime-se
a promovente por seu advogado. O novo prazo fluirá a partir da intimação no Diário da Justiça.

PODER JUDICI ÁRIO - 2a Vara Cíve l da Comarca de Caucaia
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº: 0008541-21.2019.8.06.0064
Classe: Usucapião
Assunto: Usucapião Extraordinária
Requerente: Mateus Pinheiro Cordeiro e outro
Terceiro: A quem interessar possa
Valor da Causa: RS 50.000,00
A DOUTORA MARIA VALDILENY SOMBRA FRANKLIN, Juíza de Direito Titular da 1a Vara Civel da Comarca de Caucaia,
em respondência automática pela 2a Vara Civel da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,
etc. FAZ SABER aos que o presente Edital de Citação, com prazo de trinta (30) dias, nos termos do art. 257, III, do CPC/2015,
que diz: “a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação
única ou, havendo mais de uma, da primeira”; virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que tem curso
pelo Juízo desta Vara da Comarca de Caucaia, uma Ação de Usucapião, processo n° 0008541-21.2019.8.06.0064, promovida
por Mateus Pinheiro Cordeiro e outro; CITE(M)-SE, a quem possa interessar, de todo conteúdo da ação inframencionada, em
que requer a posse de um terreno urbano de forma regular, na Escala 1:225. com área construída de 518,92 m’, medindo 30,00
metros para o eixo da faixa de domínio da CE - 085, situado na Rodovia CE - 085, n° 2191 - Bairro Grilo - Distrito Sede - Caucaia
- Ceará, pertencente à Maria Jordania Lima Peixoto e seu esposo Mateus Pinheiro Cordeiro. Área Total do Terreno =
630,84 m². perimetro =
101,10 m, com as seguintes medidas e confrontações: Ao Norte, frente, em um (01) segmento: do ponto P0=0 com
ângulo intemo = 90°00’00” e coordenadas (UTM) = 5375539.081 / 9588659.399 ao ponto P1 com ângulo intemo = 90°00’00” e
coordenadas (UTM) = 537561.513 / 9588658.504 medindo 22,45 metros, extremando com a Rodovia CE - 085; Ao Sul, fundos,
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em um (01) segmento: do ponto P2 com ângulo interno = 90°00’00” e coordenadas (UTM) = 537560.393 / 9588630.426 ao ponto
P3 com ângulo interno = 90°00’00” e coordenadas (UTM) = 537537.960 / 9588631.322 medindo 22,45 metros, extremando
com o imóvel pertencente a Antonio Matias Teles; Ao Nascente, lado direito, em um (01) segmento: do ponto P1 com ângulo
interno = 90°00’00” e coordenadas (UTM) = (UTM) = 537561.513 / 9588658.504 ao ponto P2 com ângulo interno = 90°00’00”
e coordenadas (UTM) = 537560.393 / 9588630.426 medindo 28,10 metros, extremando com o imóvel pertencente a Carmem
Nunes Bezerra de Oliveira; e Ao Poente, lado esquerdo, em um (01) segmento: do ponto P3 com ângulo interno = 90°00W
e coordenadas (UTM) = 537537.960 / 9588631.322 ao ponto P0=0 com ângulo interno = 90°00’00” e coordenadas (UTM) =
5375539.081 I 9588659.399 medindo 28,10 metros, extremando com a Rua 02; para, querendo, contestar a referida ação no
prazo de quinze (15) dias, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados pelo(a) autor(a) na inicial.
Estando a(o)(s) mesma(o)(s) em lugar incerto e não sabido, determinou o MM Juiz titular da 2a Vara Civel a expedição do
presente edital. CUMPRA-SE observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Caucaia, Estado
do Ceará, aos vinte e dois (22) dias do més de agosto do ano dois mil e dezenove (2019). Eu, Maryane Nondas Maia - Mat. n°
834, Supervisora da 2a Vara Cível, conferi, e foi digitado por Roberta Karine Barros Rocha - À disposição.
Maria Valdile ny Sombra Franklin
Juíza de Direito

COMARCA DE CAUCAIA - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE JORGE DOS SANTOS FALCÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ALANA FROTA PORTELA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0150/2019
ADV: ROBERTO FAUSTINO MAIA (OAB 9871/CE), ADV: LUIZ CARLOS PERNIQUELI (OAB 13019-0/CE), ADV: FRANCISCO
NAZARENO AVELINO DE LIMA (OAB 9854/CE), ADV: JANUARIO SOUZA NETO (OAB 5549/CE) - Processo 000282016.2004.8.06.0064 - Cumprimento de sentença - Alimentos - REQUERENTE: A.F.S. - REQUERIDO: J.M.S. - R.H. José Maria de
Sousa, através de seu advogado, atravessou petição de fls. 132, pugnando pelo desarquivamento dos autos, com a finalidade
de tirar cópias de algumas peças; O pedido foi deferido; Isto posto, INTIMAR o peticionante, através de seu advogado, pelo DJe,
para se manifestar, no prazo de 10(dez); Após o prazo, RETORNEM os autos ao ARQUIVO, com as cautelas legais; Expedientes
necessários. Caucaia (CE), 24 de julho de 2019.
ADV: LAÍS MARTINS BANDEIRA (OAB 38831/CE) - Processo 0005190-40.2019.8.06.0064 - Interdição - Nomeação INTERTE: Silvio Antonio Alves da Silva - R.H. 1. Vistos os autos em inspeção interna, conforme Portaria nº 04/2019, publicada
no DJ em 30 de maio 2019. 2. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
emendar a inicial, nos termos do art. 321, do CPC: 2.1. Juntar laudo médico compatível com as alegações de incapacidade para
praticar os atos da vida civil suscitadas na exordial, nos moldes do art. 750, do CPC; 2.2. Juntar atestado médico declarando
a saúde física e mental da pleiteante da curadoria; 2.3. Indicar a qualificação do representante do Hospital Psiquiátrico em
que se encontra abrigada a interditanda, a fim de que seja ouvido em Juízo como terceiro interessado, nos termos do art. 380,
do CPC; 2.4. Esclarecer se a interditanda possui filhos, e em caso positivo, apresentar declaração de concordância para o
exercício da curadoria pelo requerente, com firma reconhecida, ou informar seus dados para citação. 3. Cumpra-se, sob pena de
indeferimento. 4. Expedientes necessários. Caucaia (CE), 27 de junho de 2019.
ADV: CAMILLA BRAGA MAIA (OAB 34347/CE) - Processo 0006483-70.2004.8.06.0064 - Separação Litigiosa - Dissolução
- REQUERENTE: F.N.S. - Proceda a secretaria à intimação da parte requerente por meio de seu advogado, sobre o
desarquivamento. Caucaia/CE, 23 de julho de 2019.
ADV: THIAGO PERDIGAO DOS SANTOS (OAB 33274/CE) - Processo 0009098-08.2019.8.06.0064 - Execução de Alimentos
- Alimentos - EXEQUENTE: E.S.L.N. - R.H 1. Compulsando os autos, vê-se que a presente questão está suportada em título
executivo judicial, tratando-se, portanto, de cumprimento de sentença e não de execução de alimentos. Ademais, a autora
requereu a prisão civil do executado sem considerar o débito das 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da ação. 2.
Isto posto, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a
inicial, nos seguintes termos: 2.1. Manifestar sua escolha pelo rito a ser adotado no caso, se via coercitiva ou expropriatória,
adequando a fundamentação jurídica, o pedido e a causa de pedir ao CPC vigente, com o ajuste do valor da causa se necessário
for, bem como apresentar tabela discriminando os valores devidos; 2.2. Juntar aos autos cópia do título executivo judicial que
fixou a obrigação alimentar e da certidão de trânsito em julgado, uma vez que que o documento de fls. 05/09 trata-se da petição
de acordo entre as partes. 3. Cumpra-se, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4.
Expedientes necessários. Caucaia (CE), 03 de julho de 2019.
ADV: ANTONIO CLAUDIO GOMES MOREIRA (OAB 6727/CE) - Processo 0009484-38.2019.8.06.0064 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maria Oliveira de Azevedo - R.H. 1. A inexistência de outros bens sujeitos
a inventário, para os fins do item V, parágrafo único, do artigo 1º, do Decreto nº 85.845, de 26 de março de 1981, que versa
sobre o levantamento de saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de
investimento, será comprovada por meio de declaração firmada pelos interessados, conforme determina o art. 4º do referido
decreto. 2. Isto posto, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar
a inicial, nos seguintes termos: 2.1. Apresentar declaração de inexistência de bens a inventariar, nos moldes do modelo anexo
ao Decreto nº 85.845, de 26 de março de 1981; 2.2. Apresentar procuração correta, para que a procuradora á represente em
processos judiciais; 2.3. Não sendo possível o cumprimento do item 2.2, retificar o polo ativo da ação fazendo constar apenas a
requerente; 2.4. Juntar cópia do CPF do de cujus; 2.5. Esclarecer se o de cujus deixou ascendentes, e em caso positivo, juntar
declaração de anuência autorizando o levantamento de eventuais valores, bem como termo de renúncia da sua cota de herança,
com firma reconhecida, ou incluí-los no polo passivo da ação a fim de que sejam citados na forma legal. 2.6. Atribuir valor da
causa, sob pena de arbitramento, nos termos do art. 292, §3º, do CPC. 3. Cumpra-se, sob pena de indeferimento, nos termos do
art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. Expedientes necessários. Caucaia (CE), 04 de julho de 2019.
ADV: FRANCISCO EVANDRO ROCHA (OAB 6150/CE) - Processo 0009753-77.2019.8.06.0064 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maura Braga de Almeida - R.H. Compulsando os autos, verifico que o de cujus deixou
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03 (três ) filhos, conforme certidão de óbito de fls.07, com devida comprovação de menoridade de 02 destes, conforme certidões
de nascimento às fls. 08 e 09. 2. Isto posto, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, via DJe, para, no prazo de
15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos seguintes termos: 2.1. Considerando os herdeiros legítimos do de cujus, retificar o
polo ativo da demanda, para que conste seus filhos, sendo estes menores, devem estar devidamente representados; 2.2.
Apresentar certidão de dependentes do INSS; 2.3. Juntar certidão de nascimento do filho Thalys Martins de Almeida, para fins
de comprovação de parentesco com o falecido; 2.4. Esclarecer se o de cujus deixou outros bens sujeitos a inventário, se não
houver, apresentar declaração de inexistência de bens a inventariar, nos moldes do modelo anexo ao Decreto nº 85.845, de 26
de março de 1981. 3. Cumpra-se, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. Expedientes
necessários. Caucaia (CE), 03 de julho de 2019.
ADV: JOSIAS DE OLIVEIRA FEIJO NETO (OAB 31163/CE), ADV: LUCIANA SARAIVA PINHEIRO (OAB 35689/CE) Processo 0009757-17.2019.8.06.0064 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: Z.A.D. - R.H. 1. Compulsando
os autos,vê-se que a presente questão está suportada em decisão interlocutória, tratando-se, portanto, de cumprimento de
alimentos provisórios. Ademais, a autora requereu a prisão civil do executado sem considerar o débito das 3 (três) prestações
anteriores ao ajuizamento da ação. 2. Isto posto, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, via DJe, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos seguintes termos: 2.1. Manifestar sua escolha pelo rito a ser adotado no caso,
se via coercitiva ou expropriatória, adequando a fundamentação jurídica, o pedido e a causa de pedir ao CPC vigente, com o
ajuste do valor da causa se necessário for, bem como apresentar tabela discriminando os valores devidos. 3. Cumpra-se, sob
pena de indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. Expedientes necessários. Caucaia (CE), 03 de julho
de 2019.
ADV: RAIMUNDO NAZION DO NASCIMENTO (OAB 18346/CE) - Processo 0010133-03.2019.8.06.0064 - Curatela
- Nomeação - REQUERENTE: M.J.A.S. - R.H. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15
(quinze) dias, emendar a inicial, nos termos do art. 321, do CPC: 1.1 Esclarecer o pólo passivo, considerando que nome do
interditando não faz condiz com a parte quando do pedido e da documentação acostada. 1.2. Juntar laudo médico compatível
com as alegações de incapacidade para praticar os atos da vida civil suscitadas na exordial, nos moldes do art. 750, do CPC;
1.3. Esclarecer se o interditando possui ascendentes e descendentes, nos termos do art. 1.775, § 1°, do CC, informando se
concordam com o presente pleito e juntando a devida anuência, com firma reconhecida, ou informando seus dados para citação;
1.4. Apresentar cópia legível do comprovante de endereço e cópia da certidão de nascimento da interditanda. 2. Cumpra-se, sob
pena de indeferimento. 3. Expedientes necessários. Caucaia (CE), 29 de julho de 2019.
ADV: PAULO RICARDO GOMES DA ROCHA (OAB 31620/CE) - Processo 0044511-24.2015.8.06.0064 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - EXEQUENTE: M.M.S.F. - EXECUTADO: F.P.F. - Assim, HOMOLOGO, por sentença da minha
lavra para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 53, firmado entre as partes, e em consequência JULGO
EXTINTO o presente processo, na moldura do art. 487, III, “b”, art. 924, III, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem
custas, nem honorários. Evitar publicação, na moldura do art. 189, inciso II, do CPC. Registre-se e intime-se. Junte-se cópia
desta sentença ao procedimento em apenso. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.
Caucaia, 17 de dezembro de 2018.
ADV: PAULO RICARDO GOMES DA ROCHA (OAB 31620/CE) - Processo 0044511-24.2015.8.06.0064 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - EXEQUENTE: M.M.S.F. - R.H. Compulsando os autos verifico que às fls. 76/89, foi proposto
o Cumprimento de Sentença pela via Expropriatória em desfavor de Fabrício Pereira Ferreira. Citado às fls. 101, o executado
não se manifestou decorrendo o prazo conforme certidão de fls. 120. Às fls. 107/111 a exequente protocolou novo pedido de
Cumprimento de Sentença pela via Coercitiva e às fls. 112/115 protocolou Cumprimento de Sentença pela via Expropriatória.
Neste sentido, intime-se a parte autora, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, informar se a dívida referente
ao pedido de fls. 76/89 foi adimplida ou se o executado permanece em débito. Por conseguinte, verificam-se presentes os
elementos da petição inicial de fls.107/11, as condições da ação e os pressupostos processuais. Recebo, pois, o pedido de
cumprimento de sentença nos termos propostos. Defiro a gratuidade da justiça. Processe-se em segredo de justiça, conforme
preceitua o art. 189, II, do CPC. O presente pedido de cumprimento de sentença de alimentos pela via coercitiva, com
fundamento no título executivo judicial de fls. 32/33, requerendo que o processamento do feito se dê na forma do art. 528, caput,
do Código de Processo Civil. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida relativa às últimas 03
(três) parcelas imediatamente anteriores ao ajuizamento do presente pedido de cumprimento de sentença, ACRESCIDAS das
parcelas que se vencerem no curso da demanda (art. 528, § 7º, do CPC e Súmula 309, do STJ), provar que já o fez ou justificar
sua impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser decretada sua prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses. Expedientes
necessários. Caucaia (CE), 17 de julho de 2019.
ADV: FRANCISCO EVANDRO ROCHA (OAB 6150/CE) - Processo 0045374-14.2014.8.06.0064 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: N.D.C.G. - R.H. 1. Acolho o Parecer Ministerial de fls. 81. 2. Considerando a certidão
meirinhal de fls. 75, intime-se o advogado da parte autora, via DJe, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se nutre interesse no
prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 3. Expedientes
necessários. Caucaia (CE), 01 de julho de 2019.
ADV: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS DE SOUSA (OAB 22918/CE) - Processo 0045809-85.2014.8.06.0064 - Interdição
- Tutela e Curatela - INTERTE: F.C.S. - R.H. 1. Verifico que apesar de haver sido determinada a citação do curatelando no
despacho de fls. 15, o ato não foi realizado. 2. Isto posto, cite-se a parte interditanda, pessoalmente, para, no prazo de 15
(quinze) dias, impugnar o pedido. 3. Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, via DJe, para, no prazo de 10
(dez) dias juntar aos autos cópia da certidão de nascimento do curatelando e de certidão de anuência do genitor do interditando
concordando com o presente pleito e com o exercício de curadoria pela requerente, com firma reconhecida. 4. Expedientes
necessários. Caucaia (CE), 03 de julho de 2019.
ADV: ROBERTO RONDINELLE SOARES QUEIROZ (OAB 30412/CE) - Processo 0064021-86.2016.8.06.0064 - Procedimento
Comum - Revisão - REQUERENTE: P.S.M.S. - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 11/11/2019 Hora 10:30 Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente
ADV: ROBERTO RONDINELLE SOARES QUEIROZ (OAB 30412/CE) - Processo 0064021-86.2016.8.06.0064 - Procedimento
Comum - Revisão - REQUERENTE: P.S.M.S. - R.H Designo o dia 11 de novembro de 2019, as 10h30min para audiência
de conciliação, instrução e julgamento, onde serão ouvidas as partes e suas testemunhas, em número máximo de 3 (três),
todas munidas de documentos de identidade; Referidas testemunhas serão trazidas pelas partes, independentemente de
intimação; Intimar as partes pelos Correios, os advogados pelo DJe e o Defensor Público, pessoalmente, da audiência marcada;
Expedientes necessários.” Caucaia (CE), 23 de julho de 2019.
ADV: FRANCISCO REGIS OLIVEIRA ABREU (OAB 31631/CE), ADV: PAULO VICTOR RODRIGUES DAMASCENO (OAB
41195/CE) - Processo 0068233-53.2016.8.06.0064 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Paulo Jefferson Nazario
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de Lima - Janderson Nazario de Lima - Jamires Nazario de Lima - R.H. 1. Verifico que o inventariante, embora tenha assinado
termo de compromisso e ficado ciente do prazo para apresentar primeiras declarações, juntou apenas substabelecimento nos
autos. 2. Desse modo, intime-se o inventariante nomeado, pessoalmente e por meio de seu advogado, para, no prazo de 05
(cinco) dias, informar se nutre interesse no prosseguimento do feito e, em caso positivo, apresentar primeiras declarações, sob
pena de arquivamento provisório do feito. 3. Expedientes necessários. Caucaia (CE), 19 de julho de 2019.

COMARCA DE CAUCAIA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO NEUTER MARQUES DANTAS NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO EDUARDO ALENCAR MOTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0401/2019
ADV: FRANCISCO EVANDRO ROCHA (OAB 6150/CE) - Processo 0065266-64.2018.8.06.0064 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: R.H.C.C. - REQUERIDO: C.A.C.C. - Analisando a petição de 68/69, a mesma se refere
ao pedido de exoneração de alimentos. Consta nos autos, sentença transitada em julgado, às fls. 56 referente aos alimentos. O
pedido de exoneração de alimentos é uma ação autônoma, não cabendo mais discutir sobre este assunto nos presentes autos.
Sendo assim, REVOGO o despacho de fls. 75 e determino que sejam desentranhados os fólios de nºs 68/74.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO NEUTER MARQUES DANTAS NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO EDUARDO ALENCAR MOTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0402/2019
ADV: LEORGENIS ALBERTO DOS SANTOS FREITAS (OAB 20805/CE) - Processo 0011039-90.2019.8.06.0064 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: B.F.S.D. - REQUERIDO: F.D.R. - Diante do exposto, intime-se o
promovente, através de seu representante jurídico, para que no prazo de 15 dias junte o documento determinado, sob pena de
extinção.

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIA
Processo nº:
0010495-39.2018.8.06.0064
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

Divórcio Litigioso - Dissolução
Odaisa da Costa Souza
Francisco das Chagas Gomes de Souza

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Caucaia da Comarca de Caucaia/CE, na
forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa,
que tem curso por este Juízo e expediente da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Caucaia, os termos de uma Ação
de DIVÓRCIO LITIGIOSO, de nº 10495-39.2018.8.06.0064/0, promovida por Odaisa da Costa em desfavor de Francisco das
Chagas Gomes de Souza, brasileiro(a), nascido(a) em 27/07/1971, natural de Fortaleza/CE, filho(a) de Raimundo Nonato de
Souza e de Maria Lucineide Gomes de Souza, atualmente em local incerto e não sabido. Assim, querendo, responder ao pedido
no prazo de 15(quinze) dias, a contar do vencimento do prazo do edital, sob pena de revelia e confesso, bem como de serem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos vai o presente afixado no
local público de costume e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, ao(s) 05 dias do mês de setembro de 2019.
Neuter Marques Dantas Neto
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Caucaia
Assinado Por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO NEUTER MARQUES DANTAS NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO EDUARDO ALENCAR MOTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0403/2019
ADV: ADAHIL ROCHA LIMA (OAB 6843/CE) - Processo 0004183-47.2018.8.06.0064 (apensado ao processo 000418517.2018.8.06.0064) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: L.A.A. - REQUERIDA: L.M.J.A. - Pelo
exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, o que faço por sentença, com resolução do mérito,
ADV: NAYANA ROCHA PINHEIRO GONDIM (OAB 37499/CE) - Processo 0006868-27.2018.8.06.0064 - Tutela e Curatela
- Nomeação - Tutela e Curatela - REQUERENTE: F.N.C.S. - MINISTERIO PUBL: M.P.E.C. - REQUERIDA: M.C.S. - Face ao
exposto, reconheço de ofício a falta de interesse processual e extingo o presente processo sem resolução de mérito, nos termos
do inciso VI do art. 485 do NCPC.
ADV: THIAGO IBIAPINA PORTELA (OAB 22677/CE) - Processo 0009561-47.2019.8.06.0064 - Restauração de Autos Família - REQUERENTE: K.H.P. - A hipótese se enquadra com perfeição no artigo 485, inciso I, do CPC. Em consequência,
EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do citado diploma legal.
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ADV: SAMARTHONY ALVES DA ROCHA (OAB 23008/CE), ADV: JÉSSICA DE OLIVEIRA SOUSA (OAB 36622/CE),
ADV: ELQUE DA SILVA COSTA (OAB 40812/CE) - Processo 0056483-20.2017.8.06.0064 - Alvará Judicial - Levantamento
- REQUERENTE: Terezinha Lima Santos - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - Face ao exposto,
reconheço de ofício a falta de interesse processual e extingo o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso
VI do art. 485 do CPC.
ADV: IVNA DE ALENCAR COSTA (OAB 35305/CE) - Processo 0127197-29.2019.8.06.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: P.G.S. - MINISTERIO PUBL: M.P.E.C. - REQUERIDA: T.M.S. - homologo, por sentença,
a desistência da presente ação, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, consoante artigo 458,inciso VIII, do Código
de Processo Civil.

COMARCA DE CAUCAIA - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO BRUNO FONTENELLE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GERMANA COSTA PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0412/2019
ADV: AUDIZIO FERREIRA LIMA (OAB 11225/CE) - Processo 0048714-63.2014.8.06.0064 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - Intimo a Vossa
Senhoria para, no prazo legal, ofertar suas razõe s do recurso.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO BRUNO FONTENELLE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GERMANA COSTA PINHEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0413/2019
ADV: REGIO RODNEY MENEZES (OAB 23996/CE) - Processo 0004121-70.2019.8.06.0064 (processo principal 000006795.2018.8.06.0064) - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes do Sistema Nacional de Armas - REQUERENTE: Francisco
Ednaldo Vieira Estevão - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - Intimo a Vossa Senhoria para, no prazo
legal, ofertar suas razões.

COMARCA DE CAUCAIA - 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ VALDECY BRAGA DE SOUSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA DÉBORA MORENO COSTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0275/2019
ADV: ARIOVALDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR (OAB 28332/CE) - Processo 0037936-97.2015.8.06.0064 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Douglas Feitosa Mendes - Yago Pinheiro Alves Carneiro e outros - Intimo-o
a Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do primeiro acusado, para o oferecimento de alegações finais em forma de
memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 403 do CPP).
ADV: JOSE ITAMAR EVANGELISTA DE ALMEIDA (OAB 8327/CE) - Processo 0068241-30.2016.8.06.0064 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária - RÉU: Jean Eugênio de Moura - Intimo Vossa Senhoria na
qualidade de advogado do(s) acusado(s), para o oferecimento de alegações finais em forma de memoriais, no prazo de cinco
dias (art. 403 do CPP).

COMARCA DE CAUCAIA - 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA HOLANDA JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOANA DARC DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0314/2019
ADV: RAIMUNDO NAZION DO NASCIMENTO (OAB 18346/CE) - Processo 0055508-95.2017.8.06.0064 - Execução da Pena
- Decorrente de Violência Doméstica - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Carlos Eduardo Silva
Cordeiro - Ante o exposto, e considerando que o apenado CARLOS EDUARDO SILVA CORDEIRO cumpriu, integralmente, a
pena a ele imposta, JULGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, EXTINTA A PUNIBILIDADE, no
presente procedimento criminal em razão cumprimento.

COMARCA DE CEDRO - VARA UNICA DA COMARCA DE CEDRO
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CEDRO
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO CARVALHO ARRAIS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ ROBERTO DE SOUZA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0101/2019
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0005022-32.2019.8.06.0066 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - REQUERIDO:
Francisco das Chagas Silvestre - Comprovado o inadimplemento e a mora do devedor, defiro a liminar de busca e apreensão
do bem descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 911/69. Expeça-se mandado, depositando-se o bem com pessoa
indicada pela parte autora, autorizado, para o fiel cumprimento desta determinação, o reforço policial e o arrombamento, caso
sejam necessários. Executada a liminar, cite-se o réu, para, em 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, para que o bem lhe seja restituído livre de ônus, ou, ainda,
oferecer resposta, querendo, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 3º do Decreto-lei
911/69. O mandado somente deverá ser cumprido mediante o comparecimento de representante da parte autora. Intime-se para
indicar depositário, caso necessário. O Sr. Oficial de Justiça deverá manter contato com o autor, a fim de viabilizar a diligência.
ADV: JOSE NEWTON FERREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB 24754/CE) - Processo 0005192-04.2019.8.06.0066 Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Alves Pereira - REQUERIDO: Bela Imagem Studios
Fotográficos Ltda - Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para emendar à inicial a fim de juntar comprovante de
negativação indevida perante os órgãos oficiais, quais sejam, SPC/SERASA, tendo em vista que não há nos documentos desses
órgãos que comprovem a negativação do nome da parte autora pela empresa requerida. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção
por indeferimento.
ADV: LUCAS FREITAS VIANA (OAB 27345/CE) - Processo 0005196-41.2019.8.06.0066 - Procedimento Comum - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Dijaina de Lima Angelim - REQUERIDO: Estado do Ceará - O atestado médico de fl.
14 aponta somente a doença que a parte autora é acometida; no entanto, não há nos autos qualquer laudo/relatório atestando
a necessidade de cirurgia. Dessa forma, intime-se a parte autora para emendar à inicial, no prazo e 15 dias, a fim de juntar
relatório médico atestando a necessidade da parte autora realizar procedimento cirúrgico em virtude da enfermidade que possui,
sob pena de indeferimento.
ADV: JOSE NEWTON FERREIRA DE MEDEIROS FILHO (OAB 24754/CE) - Processo 0005198-11.2019.8.06.0066 Procedimento Comum - Direitos da Personalidade - REQUERENTE: Elieuda de Souza Martins - Nos termos do artigo 1767
do Código Civil “ Estão sujeitos a curatela: I- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade;II- revogado; III- os ébrios habituais e os viciados em tóxico;IV- revogado; V- os pródigos. Segundo o atestado de fl.
14, a interditanda apresenta Poliartrite Crônica, o que a torna dependente de terceiros para locomoção e para as atividades da
vida diária. Não obstante, não há nos autos provas ou atestado médico relatando a impossibilidade da interditanda exprimir sua
vontade, ou seja, a enfermidade que possui dificulta sua locomoção/movimentação, não havendo relação com suas faculdades
mentais. Dessa forma, intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 15 dias, emendar à inicial no
sentido de esclarecer a necessidade da curatela para interditanda em relação à sua incapacidade de exprimir sua vontade e,
consequentemente, desempenhar os atos da vida civil, sob pena de extinção por indeferimento.

COMARCA DE CHAVAL - VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVAL
JUIZ(A) DE DIREITO THALES PIMENTEL SABOIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0091/2019
ADV: ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO (OAB 8502/CE) - Processo 0000181-88.2019.8.06.0067 Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERIDO: Casas Bahia - Conciliação, Instrução
e Julgamento Data: 07/11/2019 Hora 13:45 Local: Sala de Conciliação Situacão: Pendente A realizar-se-á na sala de audiências
do Fórum Judiciário da Comarca de BARROQUINHA/CE ( x ) A contestação deverá ser apresentada na audiência UNA, sob as
penas decorrentes da revelia: considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano(art. 20
da lei 9.099/95). ( x ) Fica o/a/s réu/ré ciente de que deverá/ão comparecer à audiência, por si próprio/a/s ou representado por
preposto com poderes para transigir, se pessoa jurídica, eis que só a presença de advogado com a resposta implica revelia,
na forma do Enunciado cível nº 78 do FONAJE. ( X ) Cientifico-lhe/s que deverá/ão apresentar todas as provas relativas à
lide, INCLUSIVE O/S CONTRATO/S ORIGINAL/S(se houver e se integrar ao caso), ante a possibilidade de inversão do ônus
da prova, na forma do Enunciado cível nº 53 do FONAJE. ( x ) As testemunhas, no máximo 03(três), deverão comparecer
independentemente de intimação, sob pena de não serem ouvidas, as quais deverão ser apresentadas pelas partes. Caso
queiram a sua intimação, deverão requer ao Juízo com antecedência de 05 dias, art. 34 e § 1º, da Lei nº 9.099/95.
ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB 21746/CE) - Processo 0003001-17.2017.8.06.0046 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco Santos da Rocha - REQUERIDO: F B Lima
Carvalho Comércio - Epp - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 07/11/2019 Hora 08:30. TRAZER AUTOR/A. Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente A realizar-se-á na sala de audiências do Fórum Judiciário da Comarca de BARROQUINHA/CE ( x
) As testemunhas, no máximo 03(três), deverão comparecer independentemente de intimação, sob pena de não serem ouvidas,
as quais deverão ser apresentadas pelas partes. Caso queiram a sua intimação, deverão requer ao Juízo com antecedência de
05 dias, art. 34 e § 1º, da Lei nº 9.099/95. ( x ) Ausência do/a AUTOR/A implicará extinção do processo sem julgamento de mérito
e a condenação ao pagamento das custas processuais, salvo, quanto a esta última hipótese, resulte comprovada circunstância
de que tal ausência decorreu de força maior, no moldes do art. 51, § 2º da Lei 9.099/95.
ADV: JUDITE FREIRE SOLANO COSTA (OAB 31512-A/CE) - Processo 0003077-41.2017.8.06.0046 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Camila de Lima Carvalho - Conciliação, Instrução e
Julgamento Data: 07/11/2019 Hora 08:15 TRAZER AUTOR/A Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente ADVERTÊNCIA/S:
A realizar-se-á na sala de audiências do Fórum Judiciário da Comarca de BARROQUINHA/CE ( x ) As testemunhas, no
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máximo 03(três), deverão comparecer independentemente de intimação, sob pena de não serem ouvidas, as quais deverão ser
apresentadas pelas partes. Caso queiram a sua intimação, deverão requer ao Juízo com antecedência de 05 dias, art. 34 e § 1º,
da Lei nº 9.099/95. ( x ) Ausência do/a AUTOR/A implicará extinção do processo sem julgamento de mérito e a condenação ao
pagamento das custas processuais, salvo, quanto a esta última hipótese, resulte comprovada circunstância de que tal ausência
decorreu de força maior, no moldes do art. 51, § 2º da Lei 9.099/95. ( x ) A presença de advogado só é exigida nas causas
superiores a 20 até 40 salários-mínimos e a partir da audiência de instrução(Enunciado cível nº 36 do FONAJE).
ADV: JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA (OAB 4228/PI) - Processo 0003329-44.2017.8.06.0046 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Julio Cesar Nogueira - Conciliação, Instrução e Julgamento Data:
06/11/2019 Hora 11:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente ADVERTÊNCIA/S: A realizar-se-á na sala de audiências
do Fórum Judiciário da Comarca de BARROQUINHA/CE ( x ) As testemunhas, no máximo 03(três), deverão comparecer
independentemente de intimação, sob pena de não serem ouvidas, as quais deverão ser apresentadas pelas partes. Caso
queiram a sua intimação, deverão requer ao Juízo com antecedência de 05 dias, art. 34 e § 1º, da Lei nº 9.099/95. ( x ) Ausência
do/a AUTOR/A implicará extinção do processo sem julgamento de mérito e a condenação ao pagamento das custas processuais,
salvo, quanto a esta última hipótese, resulte comprovada circunstância de que tal ausência decorreu de força maior, no moldes
do art. 51, § 2º da Lei 9.099/95.
ADV: JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 14837-0/PI) - Processo 0003498-31.2017.8.06.0046 Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Antônio Genildo Guilherme Fernandes - INTIME
o autor por seu advogado para em 05 dias complementar endereço do réu com nome de Rua/AV, bairro, CEP..., sob pena
de indeferimento da inicial. Audiência UNA no Fórum de Barroquinha/CE: 07/11/2019, às 8h45min. Trazer autor/a e suas
testemunhas sob pena de não serem ouvidas.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVAL
JUIZ(A) DE DIREITO THALES PIMENTEL SABOIA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0092/2019
ADV: VÁGILA FROTA GOMES (OAB 32947/CE) - Processo 0000381-95.2019.8.06.0067 - Alvará Judicial - Lei 6858/80
- Levantamento de Valor - REQUERENTE: FRANCISCO PAULO DA SILVA BRITO - ANTONIO JOSÉ DA SILVA BRITO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA BRITO - Antonio Marcos da Silva Brito - ROSELI DA SILVA BRITO - ANTONIA HELIA DA SILVA
BRITO - Raimundo Fiel de Brito - R. Hoje. Trata-se de pedido de Alvará feito pelo viúvo meeiro para levantamento de valores
deixado em conta bancário, pela falecida. Todavia, o autor não esclareceu a existência de outros bens ou se a de cujus deixou
outros herdeiros, bem como, se existe inventário em andamento. Esclarecimentos necessários para a tramitação regular do
pedido. Anote-se que a procuração de fl. 06, não cumpre os requisitos legais dos artigos 105 e 595, ambos do Código Civil,
necessitando ser corrigido o vício processual de representação judicial da parte. É cediço que o procedimento do alvará só
é possível quando inexistirem outros bens sujeitos a inventário e o valor a ser liberado não ultrapasse 500 OTN (Art. 2º,
da Lei nº 6.858/80). Desta forma, o fato do pedido ser feito pela meeira viúva, não é suficiente para preterir a existência
de outros herdeiros, nem a abertura de inventário, caso exista outros bem do espólio do falecido. Nesse sentido, destaco a
jurisprudência pátria: PELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO
DEDUZIDA PELA VIÚVA ALMEJANDO O LEVANTAMENTO DE VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE
DO DE CUJUS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. A MATÉRIA SOB EXAME ESTÁ
REGIDA PELO ARTIGO 2º DA LEI Nº. 6.858/80 E PELO ARTIGO 666 DO CPC. NA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DE
TAIS DISPOSITIVOS LEGAIS, CONCLUI-SE QUE A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES
EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA DE TITULARIDADE DE PESSOA FALECIDA, SEM A COMPETENTE ABERTURA DE
INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, SÓ É POSSÍVEL COM A PRESENÇA DE DOIS REQUISITOS: I) INEXISTÊNCIA DE BENS
SUJEITOS À INVENTÁRIO; II) O VALOR A SER LEVANTADO NÃO ULTRAPASSE A 500 OTNS. CERTIDÃO DE ÓBITO E
DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RECORRENTE DÃO CONTA DE QUE HÁ BENS A SEREM INVENTARIADOS. VALOR QUE
SE PRETENDE LEVANTAR DE R$ 12.679,80 QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE 500 OTNS. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUSITOS LEGAIS. ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS É MEDIDA QUE SE
IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DESPROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00029106920178190205 RIO DE
JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 3 VARA DE FAMILIA, Relator: FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de
Julgamento: 14/06/2017, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017). Destacamos. Hoje o valor de
500 OTN é equivalente a R$ 34.955,00, (webapp.tjro.jus.br/calculoprocessual/pages/calculoOrtn.xhtml). Todavia, o autor não
comprovou a inexistência dos demais requisitos necessários para o imediato levantamento dos valores indicados na exordial
e, caso existentes, impeditivos do prosseguimento do pedido em tela. Desta forma, determino que: 01 - oficie-se ao Banco
Bradesco S/A, nesta cidade, para informar a existência de valores residuais, ou outros rendimentos em nome da de cujus
FRANCISCA INÊS DA SILVA BRITO, CPF N° 422.262.603-15, filha de Maria Alves da Silva, e, em caso positivo, que informe
qual o obstáculo existente, na via administrativa ou judicial, para o levantamento dos referidos valor pelo autor, no prazo de
quinze (15) dias. 02 - Intime-se, a parte autora para: juntar aos autos: 1 declaração de que o(a) falecido(a) não deixou outros
herdeiros e, da mesma forma, 2 - declaração de inexistência de outros bens sujeitos a inventário (art. 4º do Decreto Federal Nº
85.845/81). 03 - Intime-se, ainda, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no sentido de JUNTAR procuração por
instrumento público ou por instrumento particular - neste caso, com as assinaturas e qualificação das testemunhas e da pessoa
que assina a rogo, bem como, juntando os respectivos documentos de identidade das testemunhas e do terceiro assinante
arrogo - sob pena de indeferimento da inicial. 04 - Certifique a secretaria de vara a existência de inventário judicial em nome do
espólio do falecido. Em caso positivo, apense-se os autos. 05 - Após, com a resposta das instituições financeiras, abra-se vista
ao M. Público Estadual. Expedientes necessários; Chaval, 3 de setembro de 2019.
ADV: LETACIO DA SILVA LIMA (OAB 24855/CE) - Processo 0000422-62.2019.8.06.0067 - Procedimento Comum - AuxílioDoença Acidentário - REQUERENTE: ANTONIO JOSÉ SILVA ANDRADE - R. Hoje. Defiro o pedido de concessão de assistência
judiciária, ante a presunção de veracidade legal e pela ausência, a priori, de elementos que a infirme (art. 99, § 2º e §3º, do
CPC). Retifico o valor da causa para R$ 17.964,00 (dezessete mil e novecentos e sessenta e quatro reais), com fulcro no artigo
292, VI e §§§1º, 2º e 3º, todos do CPC, para adequação à regra legal quanto ao pedido postulado na presente ação ordinária.
Trata-se de ação ordinária proposta por segurado empregado em face de Instituto de Previdência Federal em que busca
provimento judicial para impor ao promovido a obrigação de fazer de estabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença
acidentário. Anexou documentos à inicial de fls. 06/24, para justificar a qualidade de segurado e comprovar a incapacidade
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laboral. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA O autor, além do laudo pericial de fls. 13/14v, juntou à inicial, atestado
médico à fls. 18 e outros documentos. O laudo pericial indicou ausência de incapacidade para o trabalho. Porém, o atestado
médico, indica a imputação pós-traumática de 02 (dois) dedos, sugerindo afastamento por auxílio-doença, todavia de data muito
anterior à postulação (de janeiro de 2017). Neste caso, o parecer médico nada aduz quanto ao início da incapacidade ou à sua
extensão e limites laborais, descrevendo a patologia de forma genérica, não sendo hábil para caracterizar a incapacidade ou seu
agravamento. No segundo quesito legal para a concessão do benefício, in limini litis, o autor não comprovou sua qualidade atual
de segurado, uma vez que não anexou consulta CNIS, mas apenas sua CTPS, com registroque remonta a última contribuição
em 3/12/2014 (data da baixa), como trabalhador empregado (fl. 21), não sendo suficiente para demonstrar sua qualidade atual
de segurado do INSS, insuficiente para preencher o tempo de carência, a priopri, constante na Lei nº 12. 212/91, art. 30 c/c art.
15 e §4º, da Lei nº 12.213/91. Portanto, o pedido inaugural não preencheu os requisitos para o deferimento da antecipação de
tutela em caráter incidental, previstos no art. 300, do CPC: a comprovação da incapacidade laboral e a qualidade de segurado
do RGPS, não juntando, a priore, provas idôneas que formasse o convencimento deste julgador em relação à atualidade da
incapacidade e da qualidade de segurado, ainda, que em juízo de cognição sumária, para o deferimento da medida antecipatória
de mérito. Assim, para o deferimento das tutelas de urgência há a necessidade de apresentação de prova que demonstre alta
probabilidade de veracidade dos fatos narrados, o que não o fez. Desta forma, não estando preenchidos os requisitos do art. 300,
do CPC, consoante acima exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência
de interesse na autocomposição, pela parte autora e pelo do requerido, em casos semelhantes, embora haja previsão legal do
ato conciliatório na Lei Nº 10.259/2009, deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, com base no art. 334, §4º, I, do
CPC. Portanto, após cumprida a determinação supra, CITE-SE a AUTARQUIA FEDERAL, por sua procuradoria, remetendo os
autos, na forma do art. 242 e §3º do CPC, para no prazo de 30 dias (prazo em dobro art. 183, do CPC), ofertar contestação, sob
pena de revelia, sem os seus efeitos, com ressalvas (A não aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública não pode servir
como um escudo para que os entes públicos deixem de impugnar os argumentos da parte contrária, não produzam as provas
necessárias na fase de instrução e, apesar disso, busquem reverter as decisões em sede recursal. Precedentes: REsp 541.239/
DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 05/05/2006 e REsp 624.922/SC, Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 07/11/2005), contada
da data de recebimento dos autos na repartição pública responsável pela defesa do réu, nos termos do art. 335, III do CPC.
Intime-se a parte autora, por seu patrono, desta decisão, antes da remessa ao requerido. Expedientes necessários. Chaval, 4
de setembro de 2019
ADV: TAMIRIS MARIA SOUSA ARAUJO (OAB 26244/CE) - Processo 0002044-21.2014.8.06.0046 - Procedimento Comum
- Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: José Maria Ferrreira Fernandes - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro
Social INSS - R. Hoje. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de mérito, retro, e a apresentação dos cálculos pelo
requerido, com expressa CONCORDÂNCIA do exequente, expedida as minutas de RPV e Precatórios, com observância à
Resolução nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça Federal, INTIMEM-SE a advogada do exequente para
anexar o contrato de honorários, com o fim de desmembramento do crédito principal, na forma do art. 8º, XIV da Resolução
nº 458, de 4 de outubro de 2017, do Conselho da Justiça Federal. Após, expeça-se os ofícios requisitórios, conforme art. 2º
da prefalada Resolução, ao TRF da 5ª REGIÃO, sediado em Recife-PE, eletronicamente. Remetidos os ofícios requisitórios,
certifique-se nos autos e ARQUIVE-SE. Expedientes necessários. Chaval, 3 de agosto de 2019. Em tempo: Prazo: 5 (cinco)
dias. Chaval, 9/9/2019.
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE) - Processo 0002372-19.2013.8.06.0067 - Cumprimento
de sentença - Liminar - REQUERENTE: Maria das Graças de Freitas - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - Em razão de
inconsistência verificada no comprovante de pagamento de depósito judicial de fls. 173, intime-se o advogado do réu para que,
em 10 (dez) dias, informe a quem se destina, inclusive CPF, o depósito via TED efetuado, em 27/10/2016, por meio da guia
023721920138060, no Banco do Brasil, na conta judicial nº 4300129645688, no valor de R$ 2.000,00.
ADV: JUDITE FREIRE SOLANO COSTA (OAB 31512/CE), ADV: JOAQUIM FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA (OAB
14837/PI) - Processo 0003460-19.2017.8.06.0046 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - AUTOR: José Arteiro Neto
Passos - RÉ: Marlene da Rocha Silva - R. Hoje. CUMPRA-SE o despacho de fl. 28, intimando-se o advogado do autor e o réu,
pessoalmente, uma vez que a intimação de fl. 29, não supriu a determinação judicial por tratar-se de advogado estranho ao
processo. Expediente necessários. Chaval, 3 de setembro de 2019.
ADV: GERARDO RICARDO DA SILVA (OAB 9488/CE) - Processo 0003732-81.2016.8.06.0067 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher - VÍTIMA: Maria de Fátima do Nascimento Assunção - AUTOR: O Ministério
Público do Estado do Ceará - RÉU: Francisco Raimundo da Silva Odésio - DECISÃO 1 R. Hoje. Tendo em vista o pedido de
renúncia da nomeação, feito pela advogada dativa retro, por motivo de foro íntimo, se desincumbido de sua obrigação legal, sem
incorrer em multa, nos termos do art. 264, do CPP, REVOGO as decisões de fls. 47 e 60, dos autos, tornado sem efeitos todos
os atos deles decorrentes, ficando, todavia, ao advogado peticionante retro, advertido do teor do art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94,
caso se verifique, posteriormente, a inocorrência de justo motivo para sua renúncia à nomeação por este Juízo para atuar como
defensora do réu. Intime-se o advogado, retro, desta decisão, pelo DJe. DECISÃO 2 Em que pese a renúncia da nomeação de
advogado dativo anteriormente concedido ao réu, este não pode ser processado ou julgado sem defesa técnica por advogado,
conforme se extrai do enunciado do art. 261, do CPP, e pelos mesmos motivos anteriormente declarados (o réu não apresentou
defesa preliminar dentro do prazo de 10 dias, a ausência de defensor público atuante nesta unidade judiciária e a inexistência
de subseção da OAB na comarca), nomeio o (a) advogado(a) cadastrado(a) e indicado(a) na certidão retro, Dr. MILTON JORGE
TEIXEIRA OAB/CE Nº 34.224 como advogado(a) dativo(a) do denunciado FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA ODÉSIO, nos
autos em epígrafe, devendo essa profissional ser intimada para assumir o encargo de acompanhar o processo até a sentença de
pronúncia e para RATIFICAR ou apresentar nova defesa ao réu, no prazo de vinte (20) dias prazo em dobro, nos termos do §2º,
do art. 396-A, devendo ser observado, pelo causídico, a prescrição do caput, do referido dispositivo legal. A presente nomeação
não implica vínculo empregatício com o Estado e não assegura ao advogado nomeado direitos atribuídos ao servidor público,
mas tão somente a contagem em dobro dos prazos processuais e intimação pessoal, nos termos do art. 44, I, da LC nº 80/94,
além da isenção de custas prevista na Lei Estadual nº 15.834/15, art. 4º, IX. Fixo o montante de 120 UAD’s (Tabela da OAB-CE
item 13.9), como honorários em favor do advogado supranomeado, valor que atualmente corresponde a R$ 10.017,60 (dez mil
e dezessete reais e sessenta centavos), a serem pagos pelo Estado do Ceará, por não existir defensor público na comarca,
valendo esta decisão como título executivo judicial, nos termo do art. 22, §1º e 24, todos da Lei nº 8.906/94. executável após
a efetiva prestação dos serviços, devidamente comprovada por certidão da Secretaria de vara única. Intime-se o advogado
nomeado, pessoalmente. Chaval, 9 de setembro de 2019.
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MANOEL VALDIR BARROS FILHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0206/2019
ADV: FRANCISCO FRANCIMOR GOMES XIMENES (OAB 11392/CE) - Processo 0000023-60.2012.8.06.0202 - Averiguação
de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: E.G.P. - . DESPACHO Processo n.º:0000023-60.2012.8.06.0202
Apensos:Processos Apensos \<\< Informação indisponível \>\> Classe:Averiguação de Paternidade Assunto:Investigação
de Paternidade Requerente:Elisangela Gonçalves Pimentel Requerido:Domingos Cesar Pimentel R. hoje, A Secretaria para
certificar se houve intimação para comparecer ao exame. Após, intime-se a parte autora para falar das fls. 76 e, sendo
necessário, informar atual endereço do requerido. Expedientes necessários. Coreau (CE), 13 de agosto de 2019. GUIDO DE
FREITAS BEZERRAJuiz de Direito
ADV: CLARISSE FONTELES GOMES (OAB 28077/CE), ADV: ELIZABETH ALECRIM SOARES COELHO (OAB 10488/CE)
- Processo 0000052-13.2012.8.06.0202 - Execução Fiscal - Pagamento - EXEQUENTE: Conselho Regional de Contabilidade
do Estado do Ceara - Destarte, consta nos autos que a devedora/exequida satisfez a obrigação inserida em título executivo,
conforme afirmado pelo próprio exequente às fl. 97. Com isso, resta demonstrado que a devedora satisfez a obrigação, devendo
a execução ser extinta com base no dispositivo retro citado. Dispositivo: Isto posto, DECLARO, por sentença, a extinção do
presente processo de execução com mérito, nos termos dos arts. 944, II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Transitada
em julgado, expeça-se a respectiva certidão e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Determino a imediata
liberação dos valores bloqueados na conta bancária da exequida em relação ao objeto deste processo. Expedientes de praxe.
Coreau/CE, 29 de julho de 2019.
ADV: CLEBIO FRANCISCO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE (OAB 20402/CE) - Processo 0000065-02.2018.8.06.0202 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Davi Bento de Souza - REQUERIDO:
Banco Bradesco S.A - R. hoje, Indefiro a petição de fls. 106/107, em seguida remetam os autos para as turmas recusais.
ADV: MARIANA SAMPAIO MARQUES (OAB 16768/CE), ADV: MARIO CLETO LIMA MARQUES (OAB 5434/CE) - Processo
0000065-12.2012.8.06.0202 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Hosana Moreira de Araujo
- REQUERIDO: Banco Cruzeiro do Sul - R. Hoje, Visto em inspeção. Intime-se a parte requerente para dizer se tem interesse no
prosseguimento do processo, no prazo de 15 dias. Exp. Nec. Coreau (CE), 28 de agosto de 2019.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: RAIANA MOURA ALVES (OAB 37613/CE) - Processo 000007427.2019.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: MARIA
RODRIGUES OLIVEIRA - DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: 1 - Condenar, a título
de dano moral, ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). Juros de mora desde a incidência do primeiro desconto
indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da prolação da Sentença (cf. REsp 728.314/
DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre
outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte promovida, representada pelo contrato nº
01233587200257. 3 - Condeno a parte ré a ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC), os valores já descontados, decorrentes
do empréstimo descrito no item 2, a serem apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto os juros de
mora e correção monetária desde o evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes.
ADV: RAIANA MOURA ALVES (OAB 37613/CE), ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315/CE) Processo 0000078-64.2019.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS - DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: 1 - Condenar,
a título de dano moral, ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Juros de mora desde a incidência do primeiro
desconto indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da prolação da Sentença (cf. REsp
728.314/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999;
entre outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte promovida, representada pelo
contrato nº 0123327532023. 3 -Condeno a parte ré a ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC), os valores já descontados,
decorrentes do empréstimo descrito no item 2, a serem apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto
os juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes. Coreau/CE, 09 de
julho de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito
ADV: RAIANA MOURA ALVES (OAB 37613/CE), ADV: THIAGO BARREIRA ROMCY (OAB 23900/CE) - Processo 000007949.2019.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: ANTONIO JOSÉ
DOS SANTOS - DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: 1 - Condenar, a título de
dano moral, ao pagamento da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais). Juros de mora desde a incidência do primeiro desconto
indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da prolação da Sentença (cf. REsp 728.314/
DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre
outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte promovida, representada pelo contrato nº
0123327531898. 3 -Condeno a parte ré a ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC), os valores já descontados, decorrentes
do empréstimo descrito no item 2, a serem apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto os juros de
mora e correção monetária desde o evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes. Coreau/CE, 09 de julho de
2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito
ADV: XAXANDRE PINTO DE QUEIROZ ALBUQUERQUE (OAB 38361/CE), ADV: RAIANA MOURA ALVES (OAB 37613/
CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0000094-18.2019.8.06.0202 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: LUZIA DOS REIS DO NASCIMENTO - PEDIDO
CONTRAPOSTO: Tendo em vista que a fornecedora não logrou provar que disponibilizou o valor em favor da parte consumidora:
tendo em vista que a contratação está desacompanhada de qualquer documento como (TED e DOC), razão pela qual julgo
improcedente o pleito de compensação. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: 1 Condenar, a título de dano moral, ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), Juros de mora desde
a incidência do primeiro desconto indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da prolação
da Sentença (cf. REsp 728.314/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro Barros
Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte
promovida, representada pelo contrato nº 012332123187. 3 - Julgo improcedente o pedido contraposto. 4 - Condeno a parte ré a
ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC), os valores já descontados, decorrentes do empréstimo descrito no item 2, a serem
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apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto os juros de mora e correção monetária desde o evento
danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes. Coreau/CE, 10 de julho de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de
Direito
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: JOSE MARDEN DE ALBUQUERQUE
FONTENELE (OAB 19808/CE) - Processo 0000106-66.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - REQUERENTE: Euclides Oliveira Moura - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - Considerando as peculiaridades
do caso, com foco no valor dos descontos indevidos, na repercussão da ofensa e na posição social da parte autora, tenho como
razoável a condenação do réu a pagar o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos
morais, quantia que entendo suficiente para satisfazer a reparação da lesão experimentada pela parte autora e para coibir
a prática de outras condutas ilícitas semelhantes pela parte ré, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Pelo exposto,
com fundamento nos artigos 186 e 927 do CC, nos artigos 6º, VI, 14 e 42 do CDC, c/c o art. 487, I, do CPC, julgo procedente
os pedidos contidos na inicial formulados por EUCLIDES OLIVEIRA MOURA em face do BANCO BRADESCO S/A, para: 1Declarar a nulidade parcial da relação jurídica contratual entre as partes no que toca aos descontos sob a rubrica “título de
capitalização”; 2- Condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados da conta corrente da parte autora, valores
a serem apurados mediante cálculo aritmético simples, cabendo correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43
do STJ), e acréscimo de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, ambos devem ser contados
da data em que efetuados os descontos, haja vista se tratar de valores devidos a título de danos materiais decorrente de ato
ilícito (art. 42 do CDC); 3- Condenar o requerido a pagar o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) ao autor a título de
indenização por danos morais, o qual deve ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 - STJ), e acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas
nem honorários devido ao rito aplicado, tendo direito a parte autora, por sua vez, ao benefício da justiça gratuita. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as necessárias baixas. Coreau/CE, 05 de
agosto de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: JOSE MARDEN DE ALBUQUERQUE
FONTENELE (OAB 19808/CE) - Processo 0000107-51.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - REQUERENTE: Euclides Oliveira Moura - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - Pelo exposto, com fundamento
nos artigos 186 e 927 do CC, nos artigos 6º, VI, 14 e 42 do CDC, c/c o art. 487, I, do CPC, julgo procedente os pedidos contidos
na inicial formulados por EUCLIDES OLIVEIRA MOURA em face do BANCO BRADESCO S/A, para: 1- Declarar a nulidade
parcial da relação jurídica contratual entre as partes no que toca aos descontos sob a rubrica “título de capitalização”; 2Condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados da conta corrente da parte autora, valores a serem apurados
mediante cálculo aritmético simples, cabendo correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acréscimo
de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, ambos devem ser contados da data em que
efetuados os descontos, haja vista se tratar de valores devidos a título de danos materiais decorrente de ato ilícito (art. 42 do
CDC); 3- Condenar o requerido a pagar o valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) ao autor a título de indenização por
danos morais, o qual deve ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 - STJ), e acrescido de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas nem honorários devido
ao rito aplicado, tendo direito a parte autora, por sua vez, ao benefício da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as necessárias baixas. Coreau/CE, 05 de agosto de 2019. GUIDO DE
FREITAS BEZERRA Juiz de Direito
ADV: DOMITILA MACHADO MESQUITA (OAB 33648/CE) - Processo 0000113-24.2019.8.06.0202 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Jonas Marcos Ferreira - SENTENÇA Processo
nº:0000113-24.2019.8.06.0202 Apensos:Processos Apensos \<\< Informação indisponível \>\> Classe:Procedimento do Juizado
Especial Cível Assunto:Indenização por Dano Moral Requerente:Jonas Marcos Ferreira Requerido:BANCO ITAÚ CONSIGNADO
S.ABANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jonas Marcos
Ferreira em face de Banco Itaú Consignado S.A, ambos qualificados na inicial. Consoante termo de audiência de fls. 14, a
parte autora através de seu advogado manifestou pela desistência do processo. O exercício do direito de ação não pode ser
indiscriminado, condicionando-se ao preenchimento de determinados requisitos, dentre eles o preenchimento das condições da
ação. O Estado, ao tomar a si a tarefa de dirimir conflitos intersubjetivos, estabeleceu regras para que o exercício do direito de
ação não fosse feito de forma abusiva ou condicionado ao abuso das partes. No caso dos autos, a requerente se manifestou
pela a desistência do processo, perdendo totalmente o objeto da ação, o que resta demonstrado a ausência da possibilidade
jurídica do pedido, uma das condições da ação, impossibilitando, pois, o prosseguimento do presente feito. Assim, verifica-se
que o objeto do pedido sucumbiu, não havendo mais como justificar a presença da necessidade desta ação, restando totalmente
prejudicada, incidindo ao caso o fenômeno da carência de ação, sendo forçosa a aplicação do art. 485, VI, do CPC, o qual
disciplina que, na ausência de legitimidade ou de interesse processual, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
Isto posto, ante a perca superveniente do objeto, decreto a EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários, tendo em vista que a parte
autora fora beneficiada com os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão, e,
ato contínuo, arquivem-se estes autos com as baixas devidas. Expedientes de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Coreau/CE, 23 de julho de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO LAECIO DE AGUIAR FILHO (OAB 23633-0/CE), ADV: DIEGO DE FREITAS RIBEIRO (OAB 29161-0/CE)
- Processo 0000135-19.2018.8.06.0202 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: J.M.R.F. - R. hoje, Decorrido o prazo de suspensão
determinado em audiência, intimem -se as partes para dar prosseguimento ao feito. Vista ao Ministério Público. Coreau (CE), 15
de julho de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRAJuiz de Direito
ADV: JOYCE CHAGAS DE OLIVEIRA (OAB 16407/CE) - Processo 0000167-34.2012.8.06.0202 - Execução Fiscal - Valor da
Execução / Cálculo / Atualização - EXEQUENTE: Conselho Regional de Medicina Cremec-ce - Vistos etc. Trata-se de Ação de
Execução Fiscal proposta por Conselho Regional de Medicina CREMEC_CE, contra Município de Moraújo, ambos já qualificadas.
Ocorre que a autora requereu a Extinção da presente ação, tendo em vista a resolução não ter mais em dá prosseguimento na
demanda, constante na fls. 22. A desistência da ação é um direito da parte, condicionado apenas ao consentimento do ente
promovido no caso do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil. Destarte, o citado diploma legal prevê, em seu art. 485, VIII,
a possibilidade de desistência da ação por parte do autor, enquanto que o parágrafo 4º preceitua que, após a contestação, a
desistência é condicionada à anuência do réu. Isto posto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o pedido de desistência da ação, decretando a EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos
termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários, tendo em vista que a parte
autora fora beneficiada com os benefícios da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
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arquivem-se estes autos, com as baixas devidas.
ADV: OREILLY GABRIEL DO NASCIMENTO (OAB 25533/CE) - Processo 0000199-68.2014.8.06.0202 - Procedimento
Comum - Pagamento - REQUERENTE: Antonio Arruda Sampaio - DISPOSITIVO: Isto posto, decido a lide nos seguintes moldes:
No que tange ao adicional de insalubridade pugnada, determino a realização de perícia. Determino à Secretaria de Vara que,
no prazo de 30 dias, junte aos autos lista de peritos, com a indicação dos respectivos honorários. Estabeleço, desde já, os
quesitos: 1) o autor exerce atribuição funcional insalubre; 2) Qual o percentual de insalubridade, conforme a previsão na lei
local. Intimem-se as partes para, no prazo legal de 10 dias, apresentarem seus quesitos. Deixo de Condenar o município réu
a ressarcir ao autor o adicional noturno as horas noturnas, alegada pelo autor, o valor correspondente a 20% a mais do que o
devido em relação à hora ordinária. Julgo improcedente o pleito de remuneração intrajornada. Honorários advocatícios no limite
de 10 % sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes. Coreau/CE, 19 de agosto de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA
Juiz de Direito
ADV: PAULO ROBERTO MOURAO DOURADO (OAB 9121/CE) - Processo 0000333-90.2017.8.06.0202 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - EXEQUIDO: Alpha Industria e
Comercio de Confecções Ltda ME - . DESPACHO Processo n.º:0000333-90.2017.8.06.0202 Apensos:Processos Apensos \<\<
Informação indisponível \>\> Classe:Execução Fiscal Assunto:Dívida Ativa Exequente:Procuradoria Geral do Estado do Ceará
- PGE Exequido:Alpha Industria e Comercio de Confecções Ltda ME R. hoje, Intime-se a parte autora da certidão de fls. 11, no
prazo de 10 dias. Coreau (CE), 02 de agosto de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRAJuiz de Direito
ADV: CLEBIO FRANCISCO ALMEIDA DE ALBUQUERQUE (OAB 20402/CE) - Processo 0060454-50.2018.8.06.0202 - Alvará
Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: MARIA FELIX BARBOSA e outro - Isto posto, com amparo no
art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido e, por consequência, DEFIRO o pedido de ALVARÁ JUDICIAL
requisitado para autorizar os requerentes Flavia Barboza da Costa e Maria Félix Barbosa a receberem os valores deixados pelo
falecido, Sr. Antonio José da Costa. Sem custas processuais por serem os demandantes beneficiários da Justiça Gratuita, nos
estritos termos da lei nº 1.060/50. Transitada em julgado, expeça-se o respectivo Alvará Judicial e arquivem-se, observadas as
formalidades legais Cumpra-se. P.R.I
ADV: JOSE MARDEN DE ALBUQUERQUE FONTENELE (OAB 19808/CE), ADV: THIAGO BARREIRA ROMCY (OAB
23900/CE) - Processo 0060475-26.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral REQUERENTE: PEDRO RAIMUNDO BATISTA - REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - DISPOSITIVO:
Diante do exposto, julgo PROCEDENTEo pedido inaugural para: 1 - Condenar, a título de dano moral, ao pagamento da quantia
de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Juros de mora desde a incidência do primeiro desconto indevido, Súmula 54
do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da prolação da Sentença (cf. REsp 728.314/DF, Rel. Ministro Aldir
Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre outros). 2 - Declaro a
resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte promovida, representada pelo de nº 739788680. 3 - Condeno a
parte ré a ressarcir de forma dobrada (art. 42 do CDC), os valores já descontados, decorrentes do empréstimo descrito no item
2, a serem apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto os juros de mora e correção monetária desde
o evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes. Coreau/CE, 03 de julho de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA
Juiz de Direito
ADV: JOSE ADISON GOMES ALBUQUERQUE (OAB 6948/CE), ADV: LARISSA SENTO SÉ ROSSI (OAB 16330/BA) Processo 0060524-67.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Francisco Edson Pereira Maia - DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: 1 - Condenar,
a título de dano moral, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Juros de mora desde a incidência do primeiro
desconto indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da prolação da Sentença (cf. REsp
728.314/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999;
entre outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte promovida, representada pelo
contrato nº 580602017. 3 - Notifique-se a parte promovida para fazer cessar imediatamente os descontos perante o benefício
previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00(cem reais) por dia de mora; 4 -Condeno a parte
ré a ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC), os valores já descontados, decorrentes do empréstimo descrito no item 2, a
serem apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto os juros de mora e correção monetária desde o
evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes.
ADV: ANTONIO MAURICIO RODRIGUES QUARIGUASI (OAB 36692/CE), ADV: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO
(OAB 35730/CE), ADV: DANIEL FARIAS TAVARES (OAB 24902/CE), ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA MANDALITI
(OAB 24315/CE) - Processo 0060558-42.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano
Moral - REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO - Posto isso, à falta de critérios objetivos, deve o juiz, ao fixar o
valor da indenização, agir com prudência, atendendo às peculiaridades do caso sob julgamento e à repercussão econômica da
condenação, de modo que não crie uma fonte de enriquecimento, nem menospreze os prejuízos sofridos pela vítima do ilícito.
O presente caso nos revela o seguinte: 1 - A ré é instituição financeira com grande poder econômico, quando comparado à
parte autora; 2 - A parte autora, por sua vez, aparenta ser pessoa de parco poder patrimonial, pois tem como renda benefício
previdenciário estatuído em patamar mínimo, o que também é indutivo de que integra segmento social de cunho modesto; 3 As cobranças indevidas corresponderam a valor patrimonial módico, R$ 29,46 (vinte e nove reais e quarenta e seis centavos)
mensais, considerando para tanto o período em que ocorreram os descontos, das prestações prescritas, (março/2013 a
novembro/2013). 4 - Não houve prova da existência de maiores consequências decorrente do ato imputado à pessoa jurídica
ré, tais como dor, sofrimento em excesso, perda de chances etc. 5 - A demora para a propositura da demanda afeta o valor do
dano moral. Atento às especificidades do caso em comento, fixo o dano moral no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais). JUROS E CORREÇÃO. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, sem desconhecer dos posicionamentos em sentido
contrário, entendo que em se tratando o caso presente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a
partir da data do evento danoso, conforme já sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 54. Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No presente caso, o evento danoso traduz-se
desde o primeiro desconto indevido, haja vista que a partir daí começou a surtir os efeitos negativos na vida da parte autora. Já
a correção monetária, em se tratando de dano moral, deve incidir a partir do arbitramento da sentença, conforme enunciado 362
do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. DISPOSITIVO: Diante
do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural para: 1 - Condenar, a título de dano moral, ao pagamento da quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Juros de mora desde a incidência do primeiro desconto indevido, Súmula 54 do STJ;
correção monetária pelo INPC, a contar da data da prolação da Sentença (cf. REsp 728.314/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho,
DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre outros). 2 - Declaro a resolução da
relação jurídica entre a parte promovente e a parte promovida, representada pelo contrato nº 0123233413290. 3- Condeno a
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parte ré a ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC), os valores já descontados, decorrentes do empréstimo descrito no item
2, limitadas ao período que vai de (novembro de 2013 a abril de 2014), a serem apurados mediante liquidação por mero cálculo,
incidindo-se para tanto os juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as
partes.
ADV: ANTONIO MAURICIO RODRIGUES QUARIGUASI (OAB 36692/CE), ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA
MANDALITI (OAB 24315/CE), ADV: DANIEL FARIAS TAVARES (OAB 24902/CE), ADV: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO
(OAB 35730/CE) - Processo 0060559-27.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano
Material - REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO - DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o
pedido inaugural para: 1 - Condenar, a título de dano moral, ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de
mora desde a incidência do primeiro desconto indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da
prolação da Sentença (cf. REsp 728.314/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro
Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte
promovida, representada pelo contrato nº 0123342968261. 3 - Notifique-se a parte promovida para fazer cessar imediatamente
os descontos perante o benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00(cem reais)
por dia de mora; 4 - Condeno a parte ré a ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC), os valores já descontados, decorrentes
do empréstimo descrito no item 2, a serem apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto os juros de
mora e correção monetária desde o evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes. Coreau/CE, 05 de julho de
2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito
ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315/CE), ADV: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO
(OAB 35730/CE), ADV: ANTONIO MAURICIO RODRIGUES QUARIGUASI (OAB 36692/CE), ADV: DANIEL FARIAS TAVARES
(OAB 24902/CE) - Processo 0060560-12.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano
Moral - REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO - DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido
inaugural para: 1 - Condenar, a título de dano moral, ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Juros de mora
desde a incidência do primeiro desconto indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar da data da
prolação da Sentença (cf. REsp 728.314/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel. Ministro
Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente e a parte
promovida, representada pelo contrato nº 0123258668507. 3 - Condeno a parte ré a ressarcir de forma dobrada (art.42 do CDC),
os valores já descontados, decorrentes do empréstimo descrito no item 2, a serem apurados mediante liquidação por mero
cálculo, incidindo-se para tanto os juros de mora e correção monetária desde o evento danoso (início dos descontos). Intimemse as partes.
ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315/CE), ADV: DANIEL FARIAS TAVARES (OAB 24902/
CE), ADV: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO (OAB 35730/CE), ADV: ANTONIO MAURICIO RODRIGUES QUARIGUASI
(OAB 36692/CE) - Processo 0060564-49.2018.8.06.0202 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano
Moral - REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FLORÊNCIO - O presente caso nos revela o seguinte: 1 - A ré é instituição
financeira com grande poder econômico, quando comparado à parte autora; 2 - A parte autora, por sua vez, aparenta ser
pessoa de parco poder patrimonial, pois tem como renda benefício previdenciário estatuído em patamar mínimo, o que também
é indutivo de que integra segmento social de cunho modesto; 3 - As cobranças indevidas corresponderam a valor patrimonial
módico, R$ 123,49 (cento e vinte e três reais e quarenta e nove centavos) mensais, considerando para tanto o período em
que ocorreram os descontos, das prestações prescritas, (julho/2012 a novembro/2013). 4 - Não houve prova da existência
de maiores consequências decorrente do ato imputado à pessoa jurídica ré, tais como dor, sofrimento em excesso, perda de
chances etc. 5 - A demora para a propositura da demanda afeta o valor do dano moral. Atento às especificidades do caso em
comento, fixo o dano moral no patamar de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). JUROS E CORREÇÃO. No tocante ao
termo inicial dos juros de mora, sem desconhecer dos posicionamentos em sentido contrário, entendo que em se tratando o
caso presente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir da data do evento danoso, conforme
já sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual. No presente caso, o evento danoso traduz-se desde o primeiro desconto indevido, haja
vista que a partir daí começou a surtir os efeitos negativos na vida da parte autora. Já a correção monetária, em se tratando de
dano moral, deve incidir a partir do arbitramento da sentença, conforme enunciado 362 do STJ: A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o
pedido inaugural para: 1 - Condenar, a título de dano moral, ao pagamento da quantia de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais).
Juros de mora desde a incidência do primeiro desconto indevido, Súmula 54 do STJ; correção monetária pelo INPC, a contar
da data da prolação da Sentença (cf. REsp 728.314/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho, DJ de 26.06.2006; REsp 75.076/RJ, rel.
Ministro Barros Monteiro, DJ de 18.10.1999; entre outros). 2 - Declaro a resolução da relação jurídica entre a parte promovente
e a parte promovida, representada pelo contrato nº 0123218088367 3- Condeno a parte ré a ressarcir de forma dobrada (art.42
do CDC), os valores já descontados, decorrentes do empréstimo descrito no item 2, limitadas ao período que vai de (novembro
de 2013 a abril de 2014), a serem apurados mediante liquidação por mero cálculo, incidindo-se para tanto os juros de mora e
correção monetária desde o evento danoso (início dos descontos). Intimem-se as partes.

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº:
0060530-74.2018.8.06.0202
Apensos:
Processos Apensos \<\< Informação indisponível \>\>
Classe:
Divórcio Consensual
Assunto:
Dissolução
Requerente:
Maria do Socorro de Oliveira Queiroz
Requerido:
NILTON CEZAR DE OLIVEIRA QUEIROZ
Tipo Completo da Parte Terceira Selecionada \<\< Informação indisponível \>\>
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Valor da Causa:
A autoridade judicial, que abaixo subscreve, FAZ SABER AOS INTERESSADOS, aos que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que, por este Juízo, tramita a ação acima referida, e que SEJA(M) CITADO(S) NÍLTON CÉZAR DE
OLIVEIRA QUEIROZ, brasileiro, casado, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, para, querendo, contestarem a
presente ação, no prazo da lei, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados por Maria do Socorro
de Oliveira Queiroz. Intimem-se, para participar de Audiência de Conciliação designada para o dia 06 de dezembro de 2019, ás
10:00h. No Fórum de Moraújo Ce. CUMPRA-SE. Coreaú/CE., em 28 de agosto de 2019.
GUIDO DE FREITAS BEZERRA
Juiz de Direito
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS)
Processo nº:
0000313-65.2018.8.06.0202
Classe:
Guarda
Assunto:
Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Requerente:
José Rejanio da Costa
Requerido:
Antônia Cristiane Cesar Fernandes
A autoridade judicial, que abaixo subscreve, FAZ SABER AOS INTERESSADOS, aos que o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento que, por este Juízo, tramita a ação acima referida, e que SEJA CITADA A SENHORA, ANTÔNIA
CRISTIANE CÉSAR FERNANDES, e para que chegue ao conhecimento de todos e, especialmente da requerida, o presente
será publicado no Diário da Justiça para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de se
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados por José Rejanio da Costa.
CUMPRA-SE.
Coreaú/CE, em 12 de julho de 2019.
GIDO DE FREITAS BEZERRA
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº:
0000170-86.2012.8.06.0202
Apensos:
Classe:
Execução Fiscal
Assunto:
Imputação do Pagamento
Exequente:
Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará - PFN/CE
Executado:
Maria Aparecida Moreira Oliveira
O Dr. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito Titular desta Comarca de Coreaú, Estado do Ceará, por nomeação
legal.
que neste juízo corre os trâmites de uma ação de n.º 000170-86.2012.8.06.0202, em que EXEQUENTE: FAZENDA
NACIONAL - UNIÃO e a parte EXECUTADA: em fase da MARIA APARECIDA MOREIRA OLIVEIRA, atualmente em lugar incerto
e não sabido, conforme costa nos autos, para que não se alegue ignorância mandou o MM. Juiz expedir o presente edital de
INTIMAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias, para apresentar suas contrarrazões do recurso no prazo legal. a executada fique
devidamente INTIMADA para responder aos termos da presente ação. No prazo Legal de modo a se ver processar até sentença
final. E que chegue ao conhecimento de todos e, especialmente da EXECUTADA, o presente será publicado no Diário da
Justiça. Dado e passado nesta cidade de Coreau-CE, em 02 de JULHO do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, MARIA DA
CONCEIÇÃO ABREU ROCHA, Auxiliar de secretaria , digitei. E eu, _____MANOEL VALDIR BARROS FILHO, Supervisor de
Secretaria, subscrevi.
Coreaú/CE, em 02 de julho de 2019
.GUIDO DE FREITAS BEZERRA
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COREAÚ
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JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MANOEL VALDIR BARROS FILHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0207/2019
ADV: BENEDITO MOREIRA GOMES (OAB 26131-0/CE) - Processo 0000280-75.2018.8.06.0202 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: A.E.P.F. - Oitiva das Partes Data: 12/09/2019 Hora 10:30 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente

COMARCA DE CRATEÚS - 1ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO DA NOBREGA FARIAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA HELLEN ROZA MARTINS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0188/2019
ADV: JOSE ALMIR CLAUDINO SALES (OAB 2897/CE), ADV: ANTONIO MARCOS BOMFIM LIMA (OAB 25566/CE) Processo 0001326-73.2019.8.06.0070 - Ação Penal de Competência do Júri - Crime Tentado - INDICIADO: JOSE LUIS DA
SILVA - Pelo presente, ficam Vossas Excelências devidamente intimadas para apresentarem as alegações finais em favor do
acusado, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando os autos à disposição de carga/vista na Secretaria.
ADV: JOSE EUDES SOARES DE OLIVEIRA (OAB 3993/CE) - Processo 0002370-16.2008.8.06.0070 - Execução da Pena Pena Privativa de Liberdade - RÉU: Antonio Raimundo Gomes da Silva - SENTENÇA. [...] Ante o exposto, acolhendo o pedido
do Ministério Público, declaro extinta a punibilidade do apenado ANTÔNIO RAIMUNDO GOMES DA SILVA, diante do integral
cumprimento da pena privativa de liberdade, o que faço com fulcro no art. 61 do Código de Processo Penal. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e realizada a providência acima determinada, arquivem-se com as cautelas
de praxe.
ADV: LUCIANA KYARELLY BARBOSA DO NASCIMENTO (OAB 33322/CE) - Processo 0004832-77.2007.8.06.0070 Execução da Pena - Aplicação da pena - RÉU: Antonio Leonidas de Sousa - DECISÃO. [...] Diante do exposto, nos termos da
Lei 7.210/84, acolhendo o parecer ministerial, concedo progressão do regime semiaberto para aberto ao apenado ANTÔNIO
LEÔNIDAS DE SOUSA, mediante o cumprimento das seguintes condições: [...]
ADV: ANTÔNIO CLEÍLSON CÉSAR DE PAIVA (OAB 17892/CE) - Processo 0019136-32.2017.8.06.0070 - Execução da Pena
- Aplicação da Pena - RÉU: Francisco Olavo Alves de Sousa - Pelo presente, fica Vossa Excelência devidamente intimada
acerca da decisão datada de 19/08/2019, proferida nos autos do processo em epígrafe, que declinou da competência deste
Juízo para a execução do restante da pena imposta ao condenado, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente
da Comarca de Santana de Parnaíba/SP, para que lá o apenado possa continuar cumprindo as condições do benefício auferido
(livramento condicional).

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO DA NOBREGA FARIAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA HELLEN ROZA MARTINS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0202/2019
ADV: HERICKSON JOSE COELHO MONTE (OAB 25262/CE), ADV: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE (OAB 29099/
CE) - Processo 0020796-61.2017.8.06.0070 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Anderson
Bruno Soares Silva e outros - Pelo presente, fica Vossa Excelência devidamente intimada para comparecer à audiência de
interrogatório do réu Anderson Bruno Soares Silva, designada para o dia 30/09/2019, às 10:00h, a ser realizada na 1ª Vara da
Comarca de Itaitinga/CE.

COMARCA DE CRATEÚS - 2ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO DA NOBREGA FARIAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GERIANY LIMA MONTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0180/2019
ADV: HUGO ALVES BITTENCOURT (OAB 21192/CE), ADV: DANIEL MAIA (OAB 19409/CE), ADV: JOSE CANDIDO
LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE (OAB 4040/CE), ADV: JOSE VILEMAR SALES DE MACEDO (OAB 18773/CE),
ADV: ERMESSON MARQUES COELHO (OAB 19823/CE), ADV: FRANCISCO AIRTON CAVALCANTE DA COSTA (OAB 11064/
CE) - Processo 0001799-11.2009.8.06.0070 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - RÉ: Socorrinha - Aldenor e
outros - ATO DA TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE FLS. 253/254. “Face ao exposto e com fundamento no art. 107, inciso I, do
Código Penal Brasileiro, declaro extinta a punibilidade dos indiciados RAIMUNDO NONATO TORRES DE MELO e FILOMENO
PEREIRA DE ARAÚJO, quanto ao fato narrado no presente caderno processual. Expedientes necessários. Registre-se.
Publique-se. Ciência ao MP. Tendo em vista que todos acusados tiveram a punibilidade extinta, Arquive-se”. Crateus/CE, 26 de
março de 2019. Bruno dos Anjos.
ADV: ADAN MARX XIMENES COELHO (OAB 23924/CE) - Processo 0015148-08.2014.8.06.0070 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente - RÉU: S.A.S. e outro - ATO DA TRANSCRIÇÃO DO DESPACHO
DE FLS. 160. “ Fica a Vossa Senhoria devidamente intimado para apresentar alegações Finais, no prazo de 5(cinco) dias”.
Crateús-Ce, 18/09/2018
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ADV: ANTONIO MARCOS BOMFIM LIMA (OAB 25566/CE) - Processo 0017117-92.2013.8.06.0070 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - RÉU: Raimundo Praxedes de Azevedo - TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO DE FLS.
93/93 “ Ante o exposto e à luz dos demais princípios e regras atinentes à espécie, determino a liberação dos valores pagos a
título de fiança, no total de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)SERVE A PRESENTE COMO ALVARÁ EM BENEFÍCIO
DO ORA REQUERENTE. Expedientes necessários. Crateús-Ce, 13/12/2018 MM. Bruno dos Anjos

COMARCA DE CRATEÚS - 3ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS AURELIO MARQUES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NILDO JOSE DE SOUSA CHAVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0576/2019
ADV: FERNANDO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 39499/CE) - Processo 0002156-39.2019.8.06.0070 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: J.A.N.T. - Fica-se, pois, a parte requerente devidamente
intimada através de seu advogado para comparecer à sessão de conciliação, a se realizar no dia 04 de novembro de 2019
às 11:00hrs, na sala de audiências do CEJUSC desta Comarca, o advogado deverá comparecer acompanhado da parte,
dispensando a intimação deste juízo, nos termos do art. 334, § 3º, do Código de Processo Civil. Crateús, 10 de setembro de
2019.

COMARCA DE CRATEÚS - JUIZADO ESPECIAL DE CRATEÚS - SEDE JUIZADO ESPECIAL

Juiz(a) Titular : DEBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
Diretor(a) de Secretaria: MARCOS PIMENTEL FERREIRA
EXPEDIENTE nº 6/2019 em: Dez (10) de Setembro de 2019

OAB
RJ/133055
/

Seq.
1
1

OAB
RJ/15311

Seq.
1

1) 1420-41.2007.8.06.0070/0 - RESSARCIMENTO REQUERENTE.: FRANCISCO EDILSON PEREIRA DE SOUSA
REQUERIDO.: SANTANDER SEGUROS S.A. .”Intime-se o requerido por intermédio dos advogados Adam Miranda
Sá Stehing (OAB-RJ 133.055) e Carlos Maximiano Mafra de Laet (OAB-RJ 15.311) para, no prazo de 10 (dez) dias,
efetuar o levantamento do alvará de fls. 341 ou substabelecer poderes a quem o faça mediante documento original
de substabelecimento e não digitalizado. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Apresentado
documento original de substabelecimento e levantado o alvará pelo advogado substabelecido, arquivem-se os autos.”INT. DR(S). ADAM MIRANDA SÁ STEHLING , CARLOS MAXIMINIANO MAFRA DE LAET .

COMARCA DE CRATO - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE BATISTA DE ANDRADE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDLA MARIA NEVES FEITOSA NORONHA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0546/2019
ADV: MIZZI GOMES GEDEON (OAB 14371/MA), ADV: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 27736/CE), ADV:
SILAH DE NORÕES MILFONT (OAB 19843/CE), ADV: RUBENS FERREIRA STUDART FILHO (OAB 16081/CE), ADV: WILSON
DE NOROES MILFONT NETO (OAB 15248/CE), ADV: LUIZA MARIA DE ARAUJO MESTRES (OAB 14632/CE) - Processo
0003402-75.2018.8.06.0112 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Cleire Paiva
Oliveira - REQUERIDO: Banco do Brasil S.A - Previ - Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil S/A - R. H.
A uma análise percuciente dos autos, verifico que o processo foi digitalizado de forma irregular em Juazeiro do Norte, sendo
remetido a este juízo com a supressão de várias partes da inicial e desacompanhado das peças contestatórias. Em relação à
exordial, a parte autora corrigiu a falha juntando cópia devidamente digitalizada(fls. 235/249). Quanto às contestações, uma vez
anunciado o julgamento do processo, as promovidas apresentaram manifestação juntando cópias digitalizadas(fls. 273/463 e
273/242). Destarte, com o fito de evitar nulidades, transformo o julgamento do feito em diligência, determinando a intimação da
autora para, querendo, se manifestar acerca das peças contestatórias supracitadas, no prazo de 15(quinze) dias. Decorrido o
prazo, retorne os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Crato (CE), 04 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade
Juiz de Direito Titular Assinado por Certificação Digital
ADV: JOSE ERLANIO RODRIGUES (OAB 12855/CE) - Processo 0005866-64.2019.8.06.0071 - Procedimento Comum Aposentadoria por Invalidez Acidentária - REQUERENTE: Amilton Gonçalves Batista Filho - R. H. Intimem-se as partes, via
DJe e através de Ofício encaminhando a senha do processo, autor e réu, respectivamente, para, no prazo de 10 (dez) dias,
manifestarem-se acerca do laudo pericial acostado nas páginas 110/116 dos autos. Exp. Nec. Crato, 13 de agosto de 2019. Jose
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Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular Assinado por Certificação Digital
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0007467-08.2019.8.06.0071 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Toyota do Brasil S.a. - REQUERIDA: Maria
Lenira de Sousa - Vistos etc. BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR contra MARIA LENIRA DE SOUSA, igualmente qualificado, com amparo no DecretoLei Nº 911/69, mediante as razões expendidas na exordial de páginas 1/5. O pedido veio instruído com a prova literal da
propriedade do veículo/bem, como também está comprovada a mora e o inadimplemento contratual, conforme demonstram
os documentos acostados aos autos, de modo que o autor tem legitimidade para o pleito formulado na inicial. Assim, defiro
liminarmente a busca e apreensão do veículo: MARCA: TOYOTA - TIPO: Carro - MODELO: ETIOS X SEDAN 1.5 FLEX 16V
4P - CHASSI: 9BRB29BT0J2154608 - COR: BRANCA - ANO: 2017 - PLACA: PMI5973 - RENAVAN:01118024882, entendendo
suficientemente provados com a inicial os seus pressupostos, (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º). Expeça-se mandado de busca
e apreensão/citação, constando as prerrogativas do art. 536, § 2º, do novo Código de Processo Civil, devendo o(s) bem(ns)
ser(em) depositado(s) com o requerente ou em mãos da pessoa indicada, mediante assinatura do termo de compromisso de
fiel depositário. O(a) senhor(a) oficial(a) de justiça deverá advertir o depositário que o(a)(s) veículo(s) não poderá(ão) ser
retirado(a)(s) da região do cariri cearense, até o dia seguinte ao termo final do prazo de 05 (cinco) dias, contados da apreensão
do(s) veículo(s), nem poderá(ão) ser utilizado(a), senão para condução ao local onde ficará(ão) sob cuidado(s), cujo local
deverá ser prontamente informado a este juízo, de maneira a facilitar a restituição do(s) bem(ns) à promovida no caso de
purgação da mora ou improcedência do pedido, tudo sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cargo da
autora. Executada a liminar, com a devida a apreensão do(s) veículo(s), CITE-SE a promovida para apresentar resposta em 15
(quinze) dias, alegando os meios de defesa e indicando provas (Decreto-Lei Nº 911/69, art. 3º, § 3º, com as modificações da Lei
Nº 10.931, de 02.08.2004), sob pena de presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (n.C.P.C., art. 344),
caso não seja a ação contestada (n.C.P.C., art. 307). O(s) bem(ns) poderá(ão) ser restituído(s) ao devedor fiduciante, livre de
ônus, caso este pague a dívida pendente de forma integral, no prazo de 05 (cinco) dias de efetivada a medida liminar, conforme
valores apresentados na planilha do credor fiduciário na inicial (Dec.-Lei Nº 911/69, art. 3º, § 2º, com as modificações da Lei Nº
10.931, de 02.08.2004). Expedientes Necessários. Crato/CE, 22 de agosto de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito Titular Assinado por Certificação Digital
ADV: CINTHIA RAQUEL SILVA DE CARVALHO (OAB 34994/CE) - Processo 0007767-67.2019.8.06.0071 - Procedimento
Comum - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Francisco Alves do Rego Filho - REQUERIDO:
Estado do Ceará - R. H. Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural. No entanto, a declaração de insuficiência implica presunção relativa, motivo pelo
qual o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Nesse sentido
a redação do § 2º do art. 99 do CPC/2015, in verbis: § 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. Com efeito, o abuso nos pleitos de
concessão dos benefícios de assistência judiciária ou de justiça gratuita é cediço, e medidas atinentes a coibir essa prática
são necessárias, uma vez que visam preservar não apenas o interesse público, como, também, o acesso à justiça daqueles
que realmente não dispõem de condições financeiras para tanto. Destarte, inexistindo indicativos claros a respeito da condição
econômica do autor capaz de justificar o deferimento do benefício de justiça gratuita, determino a intimação do requerente,
via procurador judicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos declaração do imposto de renda atual, provas das
fontes de renda e a comprovação de despesas, sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária. Exp. Nec. Crato (CE), 02 de
setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular Assinado Por Certificação Digital
ADV: JOSE AMAURY BATISTA GOMES FILHO (OAB 12095/CE), ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA
(OAB 16629/CE), ADV: PEDRO LUCAS DE AMORIM LOMONACO (OAB 20716/CE), ADV: IURI CHAGAS DE CARVALHO (OAB
18478/CE), ADV: FABIO CARVALHO DE ALVARENGA PEIXOTO (OAB 22608/CE), ADV: CICERA EMANUELLY MARTINS
BARBOSA (OAB 32667/CE), ADV: MARIA EDUARDA GARCIA LUCENA (OAB 29680/CE), ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA
(OAB 24482/CE), ADV: LIA MARIA ALENCAR (OAB 16156/CE), ADV: ANDRE LUIZ SIENKIEVICZ MACHADO (OAB 23316/CE) Processo 0026351-03.2010.8.06.0071 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria do Socorro
de Morais Dionísio - Francisco Praça Dionísio - REQUERIDO: Estado do Ceará - R. H. Ante a certidão de trânsito em julgado
acostada na página 394, determino a intimação da parte exequente, via procurador judicial - DJe, para impulsionar o feito em
15 (quinze) dias, requerendo aquilo que entender de direito. Decorrido in albis o prazo supra, arquivem-se com a remessa dos
autos ao arquivo eletrônico. Exp. Nec. Crato, 02 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular Assinado
por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE BATISTA DE ANDRADE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDLA MARIA NEVES FEITOSA NORONHA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0547/2019
ADV: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (OAB 2799/CE), ADV: FRANCISCO LEOPOLDO MARTINS FILHO (OAB
10129/CE), ADV: VICTOR LUCIANO PIERRE DE FARIAS (OAB 24478/CE), ADV: AIANNE DA SILVA MOURA (OAB 36894/
CE), ADV: PAULA DE ALENCAR LIMA (OAB 29694-A/CE) - Processo 0046957-42.2016.8.06.0071 - Impugnação de Assistência
Judiciária - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - IMPUGNANTE: Francisco Rivaildon Teles Braga (farmacia
Gentil) - IMPUGNADO: Lidia Gomes de Moura, Isaksson Gomes Moura e Lis Gomes Moura Rodrigues - Vistos etc. Trata-se de
Embargos de Declaração interposto por Rivaildon Teles Braga, com fulcro nos art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil,
alegando, em síntese, que existe contradição na sentença proferida(fls. 126/127), notadamente, considerando que as provas
produzidas indicam a condição financeira da parte promovida/impugnada arcar com as custas processuais. Os impugnados
apresentaram contrarrazões às fls. 155/157, alegando que o embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, numa clara
tentativa de protelar o andamento do feito, requerendo seja negado provimento aos embargos e aplicada ao embargante a
penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC. É o Relatório. Decido. A prestação jurisdicional encerra-se com a sentença devidamente
publicada, podendo o juiz alterar a decisão apenas para corrigir erro material ou de cálculo ou por meio de embargos de
declaração para esclarecer obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão legal abaixo: 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. Portanto,
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a interposição de embargos de declaração encontra-se vinculada à existência de obscuridade, omissão ou contradição na
decisão, não constituindo instrumento adequado para se obter o reexame do julgado, conforme precedente abaixo: EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO. CONTRIBUIÇÃO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE
COMPLEMENTAR. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. 1. Inviável o acolhimento dos Embargos de Declaração quando não se vislumbra
omissão, obscuridade ou contradição no julgado. Inteligência do art. 48 da Lei n.º 9.099 /95 c/c art. 1022 do Código de Processo
Civil. 2. Não é possível utilizar os Embargos de Declaração para reexame da matéria julgada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007697436, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas
Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em 27/09/2018). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EVIDENCIADO
O OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. Inocorrência de omissão no acórdão, restando
evidenciado que a intenção dos embargantes é rediscutir a causa, objetivo que não pode ser atingido pela via dos embargos de
declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70076743368, Oitava
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 10/05/2018). No caso concreto, analisando
os embargos de declaração, verifico que o embargante busca modificar o conteúdo do decisum, fato este inadmissível, eis
que não vislumbro a contradição apontada, uma vez que todas as questões levantadas foram examinadas no julgamento da
impugnação, com indicação dos fundamentos fático-jurídicos pelos quais se concluiu pela rejeição da impugnação. Em que
pese os argumentos supracitados, entendo não ser o caso de aplicar ao embargante a penalidade prevista no §2º, do art.
1.026, do CPC, considerando que o direito de recorrer está garantido em nosso ordenamento jurídico e que não houve excesso
desse direito. Isto posto, sem mais delongas, conheço dos embargos para NEGAR-LHE provimento, por entender que inexiste
contradição na sentença embargada. Portanto, persiste a sentença tal como está lançada. P. R. I. Crato/CE, 25 de fevereiro de
2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito Titular Assinado por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE BATISTA DE ANDRADE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDLA MARIA NEVES FEITOSA NORONHA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0548/2019
ADV: VICENTE FERRER DE CASTRO ALENCAR (OAB 37168/CE), ADV: VICENTE FERRER DE CASTRO ALENCAR
(OAB 37168/CE), ADV: CINTHIA RAQUEL SILVA DE CARVALHO (OAB 34994/CE) - Processo 0002958-68.2018.8.06.0071 Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: Maria das
Graças Felix - Vistos, etc... Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Maria das Graças Félix, qualificada
nos autos, mediante as razões expendidas na inicial e emenda de fls.01/07 e 25/31. Alega, em síntese, que o Oficial do Registro
Civil, por ocasião da lavratura da sua Certidão de de Nascimento, grafou de forma errada a sua data de nascimento como
sendo 25 de Dezembro de 1959. Aduz que a data correta é 25 de Dezembro 1952, ponderando que seu filho mais velho,
Eduardo Félix, nasceu no dia 12 de agosto de 1970, logo, caso tivesse nascido em 1959, teria sido mãe com a idade de 10(dez)
anos e 04(quatro) meses. Acrescenta que o nome correto da sua genitora é Eduvirgens da Conceição, mas consta nos seus
documentos o nome de Pocidonia da Conceição. Disse que necessita retificar o erro para fazer jus a um benefício do INSS,
pelo que requereu a procedência do pedido ratificando a sua data de nascimento para 25 de Dezembro 1952. Com a inicial e
emenda vieram os documentos de fls. 08/20 e 32/44 Deferida a gratuidade judiciária(fls. 47). Na instrução foi juntada cópia da
certidão de casamento do filho da promovente e realizada audiência com depoimento pessoal da autora e oitiva da testemunha
Terezinha Félix da Silva(fls. 60/66). O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido(fls. 69/71). É O RELATÓRIO.
DECIDO. Acerca das Retificações, Restaurações e Suprimentos de registos, o art. 109 da Lei nº 6.015/73, prevê que Quem
pretender que se restaure, supra ou retifique 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. A uma análise percuciente dos autos, verifico que a autora foi registrada quando
adulta, em 24/11/1980, oportunidade em que declarou ter nascido em 25/12/1959 e ser filha de Pocidonia da Conceição, tendo
como avós maternos Sebastião Noberto e Maria Eduvirgem da Conceição(fls. 14 e 20). Entretanto, agora alega ser filha de
Eduvirgens da Conceição e ter nascido em 25/12/1952. Ocorre que as provas apresentadas são insuficientes para embasar
a tese autoral, uma vez que todos os documentos apresentados indicam que a promovente nasceu em 25/12/1959. Ademais,
o fato de seu nome constar na certidão de óbito de Eduvirgens da Conceição como sendo filha da falecida não é suficiente
para comprovar esta filiação, mormente, considerando que os nomes de seus avós maternos constantes na sua certidão de
nascimento não coincidem com os genitores da suposta mãe falecida. Melhor sorte também não ampara a tentativa de provar o
suposto erro na sua idade, a partir do registro de nascimento de Eduardo Félix, uma vez que a ausência de indicação dos avós
maternos do suposto filho impede este juízo de atestar com a certeza devida que a autora é genitora de Eduardo Félix. Ademais,
não se pode descartar a possibilidade de erro na data de nascimento do Eduardo Félix. Cumpre destacar que os registros
públicos gozam de presunção de veracidade e autenticidade e sua modificação só pode ocorrer mediante a comprovação
de erro por parte do responsável pela sua lavratura, mediante apresentação de prova segura, situação esta não evidenciada
nos autos. Sendo assim, a Jurisprudência entende que o pleito autoral deve ser indeferido, senão vejamos: REGISTRO CIVIL
-RETIFICAÇÃO -NÃO-COMPROVAÇÃO DE ERRO IMPROCEDÊNCIA. Correta é a decisão que julga improcedente pedido de
retificação de registro civil de casamento, em que a parte requerente não logrou comprovar a existência do alegado erro. (TJMA -Ac. unân. da 4.ª Câm. Cív. publ. no DJ 12-2-2001 -Ap. 012943/2000-Arari -Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto -Adv.:
Nardo Assunção da Cunha; in ADCOAS 8211651). Isto posto e o mais que dos autos consta, Julgo Improcedente o pleito autoral,
por conseguinte, Extingo o Processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas. Após o trânsito
em julgado, arquive-se. P. R. I. Crato/CE, 10 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito Titular Assinado por
Certificação Digital
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 11735A/MA), ADV: JOICE CRISTINA DE MELLO FIORELLI (OAB 31864B/
CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405/CE) - Processo 0036778-83.2015.8.06.0071 - Procedimento
Sumário - Seguro - REQUERENTE: Adriano da Silva Araujo Oliveira - REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT - Vistos, etc... Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Adriano da Silva Araújo Oliveira em face
da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, qualificados nos autos, mediante os argumentos expedidos na
exordial de fls. 02/06. Alega, em síntese, que sofreu acidente de trânsito e recebeu seguro DPVAT no valor de R$ 1.687,50(Mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) quando deveria ter recebido a quantia de R$ 13.500,00(treze mil e
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quinhentos reais), pelo que requereu a condenação da promovida no pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00(treze
mil e quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/13. Deferida a gratuidade judiciária(fls. 17). A tentativa de
conciliação resultou prejudicada pela ausência do promovente(fls. 26), tendo a ré apresentado contestação e documentos às fls.
27/60, arguindo, preliminarmente, ausência de nexo causal pela não apresentou de laudo médico do IML. No mérito, defendeu
a legalidade do pagamento administrativo, a necessidade de realização de perícia para quantificação da lesão conforme o grau
da lesão. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido. Nomeado perito e designada a realização de perícia, o autor não
compareceu ao mutirão de perícias e silenciou quando intimado, pessoalmente e através de advogado, para manifestar interesse
na continuidade do feito(109/114, 120/127). É o Relatório. Decido. Inicialmente, entendo que não merece acolhimento preliminar
de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente em razão da não apresentação de laudo graduado do IML, considerando
que as exigências legais para ajuizamento do feito são aquelas previstas pela Lei nº 6.194/74, sendo certo que o autor colacionou
a documentação estabelecida na legislação pertinente, comprovando o acidente automobilístico e o dano decorrente, não sendo,
pois, imprescindível a apresentação de laudo pericial do IML. A propósito, cita-se o paradigma jurisprudencial: “APELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INICIAL INDEFERIDA - DOCUMENTO COMPROBATORIO DO GRAU DE
INVALIDEZ - DESNECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. A apresentação do laudo do Instituto Médico Legal - IML ou documento
comprobatório do grau de lesão do beneficiário do seguro DPVAT dispensável para o ajuizamento da ação, mesmo porque o
grau de invalidez da vítima, sempre dependente da consolidação das lesões, pode ser apurado mediante perícia médica, na
fase probatória.”(TJMG, Apelação Cível nº 1.0433.14.004587-6/001, 14?CC., Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 19/09/2014). No
mérito, verifico que as provas produzidas ao longo da instrução, inclusive o pagamento administrativo do seguro(fls. 13 e 39),
não deixam dúvida de que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que sofreu fratura no ombro esquerdo(fls. 11/13). Destarte,
impõe-se a adoção do disposto no art. 3º, da Lei n.º 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei n.º 11.945/09, que estabelece
o pagamento de indenização do seguro DPVAT, decorrente de acidente automobilístico, de forma proporcional ao grau da lesão
sofrida, conforme Súmula 474 do STJ, in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Neste contexto, convém destacar que a perícia judicial é imprescindível
para uma correta avaliação do grau de invalidez e para fins de fixação da indenização devida. Ocorre que, na situação em
questão, o autor não compareceu às perícias designadas para esta finalidade, tendo mudado para São Paulo sem comunicar
a este juízo(fls. 124/127), portanto, presumindo-se válida a intimação pessoal que lhe foi dirigida para manifestar interesse no
prosseguimento do feito e justificar sua ausência ao exame pericial, na forma do parágrafo único, do art. 274, do CPC, in verbis:
Art. 274. (). Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada
ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
Assim sendo, forçoso concluir pela ausência de comprovação do grau de invalidez do autor apto a apurar o quantum devido,
ônus que lhe competia, nos termos o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo o caso de julgar o pleito improcedente,
conforme precedentes abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. PERÍCIA JUDICIAL DESIGNADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE NA PERÍCIA JUDICIAL. PROVAS INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. I - Reputa-se válida a intimação da parte autora/apelante, via correio, no endereço por ela fornecido nos autos,
pois, apesar de frustrada, com a constatação de que ela se mudou, incumbia a ela informar ao juízo qualquer mudança de
endereço, o que não fez na hipótese vertente. II - Diante do não comparecimento do autor/apelante na perícia judicial designada
nos autos, correta a sentença que reconheceu a improcedência do pedido inicial, ante a ausência de comprovação do grau de
invalidez do recorrente, ônus que lhe competia, nos termos o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. III - Em atendimento
ao preconizado no § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença,
observadas as restrições do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO
CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - Apelaampccedilampatildeo (CPC): 04591989320158090051, Relator: JAIRO
FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 19/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/03/2019) APELAÇÃO
CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. PERÍCIA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do § único do art. 274 do NCPC, se presumem válidas
as intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, razão pela qual, considerando que não foi apresentada qualquer
justificativa para a desídia da parte autora, verifica-se que não há prova da invalidez, logo, há que ser confirmada a sentença
que julgou improcedente o pedido inicial, diante da ausência de elementos que autorizem o recebimento da verba securitária.
2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 0003808-30.2012.8.09.0175, Rel. NORIVAL DE CASTRO
SANTOMÉ, Goiânia -18ª Vara Cível e Ambiental, julgado em 05/07/2018, DJe de 05/07/2018). Isto posto, o mais que dos autos
consta, Julgo Improcedente o pleito autoral, por conseguinte, Extingo o Processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro no percentual
de 15%(quinze por cento) do valor da causa, porém, suspendo a sua exigibilidade nos termos do §3º, do art. 98 do Código de
Processo Civil. Oficie-se à Caixa Econômica Federal para que efetue a transferência das quantias indicadas às fls. 73, 116 e 118
para a Conta da promovida(Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A) mantida junto ao Banco do Brasil, agência
nº 1769-8, conta-corrente nº 644.000-2, referente ao CNPJ 09.248.608/0001-04. Transitada em julgado a decisão, arquive-se. P.
R. I. Crato/CE, 09 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito Titular Assinado por Certificação Digital
ADV: JOANA ISABEL PETROLA ROCHA SAMPAIO (OAB 14010/CE), ADV: RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA (OAB
16082/CE), ADV: MARCELO VIEIRA BORGES (OAB 21493-0/CE) - Processo 0049831-63.2017.8.06.0071 - Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Data de Nascimento - REQUERENTE: Francisco Ribamar dos
Santos - Vistos, etc... Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Francisco Ribamar dos Santos, qualificado
nos autos, com base na Lei nº 6.015/73, objetivando a correção da data de nascimento do autor, conforme consta das razões
iniciais e documentos de fls. 02/11. Deferida a gratuidade judiciária (fls. 15) Frustrada a realização de audiência de instrução
e julgamento, em face da ausência injustificada do autor e de seu advogado(fls. 45). O promovente silenciou quando intimado
para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção do processo por abandono(fls. 50/51 É o Relatório. Decido. Malgrado
vigore, em nosso sistema jurídico, o princípio do impulso oficial, previsto no art. 2º do CPC, dúvida não há que, por vezes, o
processo não tem como prosseguir senão mediante o concurso de uma ou ambas as partes. No caso, o processo está parado
desde o dia 04 de setembro de 2018, portanto, há mais de 01(um) ano, aguardando a manifestação de interesse da parte autora
pela continuidade do feito e sem que tenha sido apresentada justificativa para a ausência na audiência de instrução, estando
devidamente comprovado o abandono processual e a desídia processual. Isto posto, o mais que dos autos consta, considerando
a desídia e o abandono processual acima referenciados, prejudicando o regular andamento do feito, Julgo Extinto o processo,
sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil Sem custas e honorários. Transitada
em julgado a decisão, arquive-se. P. R. I. Crato/CE, 09 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito Titular
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Assinado por Certificação Digital
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE), ADV: FRANCISCO MARCELO LANDIM CRUZ (OAB
36608/CE) - Processo 0050914-17.2017.8.06.0071 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE:
Francisca Silva Dias - Raimundo Nonato Silva Dias - REQUERIDO: Geap Fundação de Seguridade Social - (Geap Autogestão
Em Saúde) - Vistos, etc... Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição Indébito e Tutela de
Urgência ajuizada por Francisca Silva Dias e Raimundo Nonato Silva Dias contra GEAP Fundação de Seguridade Social,
qualificados na exordial, com fulcro na Lei nº 8.078/90 e art. 927 do Código Civil, mediante as razões abaixo explicitadas.
Consta da inicial que Raimundo Nonato Silva Dias é beneficiário do seguro-saúde GEAP, desde 16/08/2004, na condição de
Servidor Público Federal do INSS, juntamente com sua esposa Paloma Macedo Dias, os filhos Malcolm Jörn Macdo Dias e
Vinícius Macedo Dias e a sua genitora Francisca Silva Dias, porém, em razão da má cobertura do plano na região, em maio de
2017, requereu o cancelamento do plano em relação aos seus filhos. O autor aduz que, no início de junho, sua esposa ficou
sabendo que o plano estava cancelado. Disse que entrou em contato com a GEAP e esclareceu que apenas pediu o cancelamento
do plano dos seus filhos e que foi aberta uma ordem de serviço que culminou com o reconhecimento do erro pela ré, porém, o
plano continuou cancelado pela promovida. Acrescenta que a ré acionou uma cláusula contratual permitindo a cobrança de
coparticipação no caso de cancelamento do plano, o que não pode acontecer pela inexistência de pedido de cancelamento e em
razão da concessão de medida liminar suspendendo esta cobrança nos autos do processo nº 31591-65.2013.8.06.0071. Assim,
requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde dos autores e demais dependentes, sob
pena de multa e a condenação da promovida no reembolso de despesas com consultas exame até o restabelecimento do
serviço, repetição indébito das cobranças de co-participação consignadas em contracheque e indenização por dano moral. Com
a inicial vieram os documentos de fls. 14/86. Deferida a gratuidade judiciária e a tutela de urgência(fls. 90/91). A tentativa de
conciliação resultou infrutífera(fls. 94/95). A promovida apresentou contestação e documentos às fls. 100/192, arguindo,
preliminarmente: a) que a mera declaração de hipossuficiência não é capaz de atribuir ao autor o direito à isenção de custas
processuais e verbas sucumbenciais, pelo que requereu o indeferimento da gratuidade de justiça; b) carência de ação por
ausência de pretensão resistida, pois inexiste prova da negativa de resolução administrativa, pugnando pela extinção do
processo por ausência de interesse processual. No mérito discorreu acerca da sua natureza jurídica de operadora de saúde na
modalidade de autogestão multipatrocinada, uma fundação operadora de plano de saúde, sem finalidade lucrativa e por isso
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Reconhece que houve equívoco no cancelamento do plano de saúde, mas a
situação foi rapidamente solucionada com a retomada do mesmo número de plano, isenção de carência e devolução de valores
no prazo de 10(dez) dias. Aduz que o contrato de assistência é firmado entre a GEAP e o Ministério de Planejamento, Orçamento
e Gestão, inexistindo contrato entre a GEAP o promovente, pelo que aduz a impossibilidade do retorno de dependente ao plano
de saúde. Defendeu a impossibilidade de inversão do ônus da prova, inexistência de ato ilícito capaz de ensejar restituição de
valores em dobro e não configuração do dano moral, pelo que requereu a improcedência do pedido. A parte autora apresentou
réplica e requereu o julgamento antecipado da lide(fls. 197/2010). Anunciado o julgamento antecipado do processo(fls. 212), a
promovida foi intimada e manifestou a sua anuência reiterando o requerimento de improcedência do pedido(fls. 215/221). O
Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção, tendo em vista a inexistência de interesse
público primário, interesse de relevância social ou interesse individual indisponível(fls. 231/232). É o Relatório. Decido. Antes de
analisar a questão de mérito, importante superar as preliminares arguidas na contestação, relativas à impugnação da gratuidade
judiciária; carência de ação por ausência de pretensão resistida e inaplicabibilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Gratuidade Judiciária: Conforme prevê o §3º, do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural e a declaração de hipossuficiência implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de
gratuidade da justiça só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la, conforme § 2º, do art. 99 do
CPC/2015, in verbis: § 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. Neste sentido, o art. 4º, caput e § 1º, da Lei de Assistência Judiciária, dispõe que
basta a parte declarar ser pobre, na acepção jurídica do termo, para que faça jus ao benefício da gratuidade da justiça, sendo
certo que, inobstante a presunção que milita em seu favor não seja juris tantum, sua impugnação deve estar fulcrada em prova
cabal, não se prestando a desvanecê-la meras ilações infundadas. Portanto, a simples declaração de pobreza não é suficiente
para justificar isenção de custas processuais, desde que existam nos autos elementos indicando o contrário, isto é, que a parte
possui grande acervo patrimonial que não evidencia insuficiência de recursos. No caso entelado, a impugnante limitou-se a
requerer o indeferimento da gratuidade de justiça, porém, sem produzir prova capaz de trazer a este juízo a convicção de que os
autores dispõem de condição financeira confortável e, portanto, podem arcar com as despesas processais, razão pela qual
indefiro a impugnação da gratuidade judiciária. Carência de Ação - Ausência de Pretensão Resistida: Melhor sorte também não
ampara a preliminar de carência de ação, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvida de que o restabelecimento do
plano de saúde do autor ocorreu quase 03(três) meses após o primeiro contato na esfera administrativa, através do
whastapp(13/06/2017), oportunidade em que foi orientado a aguardar o prazo de 02(dois) dias úteis para resposta, porém,
somente no dia em que protocolou a presente demanda(11/09/2017) foi informado acerca da reativação do plano, quando,
inclusive, já havia sido extinta uma ação que ajuizara contra a promovida perante o Juizado Especial Federal, como se infere
das fls. 22/30, 101, 175 e 201). Vale destacar que somente na contestação a demandada se manifestou acerca do pedido de
devolução de valores, razão pela qual indefiro a preliminar de carência de ação. Código de Defesa do Consumidor Não
Incidência: Sobre o tema, cumpre registrar que a Segunda Seção do STJ, na sessão de 11 de abril de 2018, ao apreciar o
Projeto de Súmula n. 937, determinou o CANCELAMENTO da Súmula n.469-STJ, a qual estabelecia a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Na oportunidade, foi editada a Súmula 608, estabelecendo o seguinte:
Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”. Destarte, a situação em questão não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que a promovida é operadora de saúde na modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, conforme consta em seu estatuto
social, fazendo incidir a Súmula nº 608 da do STJ. Neste sentido colaciono o precedente abaixo: APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP.
CANCELAMENTO INDEVIDO. Inaplicabilidade do CDC. Inocorrência de inadimplemento por mais de 60 dias a justificar o
cancelamento do plano dos autores sem notificação prévia. Prazo para quitação que deve ser contado a partir da emissão de
boleto para pagamento. Cancelamento antes do decurso do prazo de 60 dias e sem notificação prévia do beneficiário, na forma
do art. 13, II, da Lei nº 9.656/98, que se revela indevido. Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 4.000,00 para cada
autor que se mostra justo e adequado às circunstâncias do fato. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-RJ - APL: 00306847220158190002,
Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL’ORTO, Data de Julgamento: 29/05/2019, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL).
Mérito: Com relação ao mérito, convém destacar que a ré oferece planos de autogestão destinados à cobertura de procedimentos
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médicos ou hospitalares essenciais para a garantia do bem-estar e da saúde de seus segurados. Deve, portanto, respeitar
estritamente a finalidade básica do contrato, evitando cometer abusividades que possam acarretar ofensa à dignidade da
pessoa humana. No caso em comento, o autor disse que era associado do plano réu desde 2004, tendo como beneficiários, na
qualidade de dependentes, a sua esposa Paloma Macêdo Dias, os filhos Malcolm Jörn Macêdo Dias e Vinícius Macêdo Dias e a
sua genitora Francisca Silva Dias, porém, em razão da má cobertura do plano na região, em maio de 2017, requereu o
cancelamento do plano em relação aos filhos, mas acabou por ter o plano cancelado indevidamente, ficando sem cobertura para
si, sua esposa e genitora(fls. 20/30). Vale destacar que a promovida reconheceu o erro/equívoco no cancelamento total do
plano, posto que a solicitação de cancelamento era apenas em relação ao filhos do promovente. Na oportunidade, alega que a
situação foi rapidamente solucionada com o ajuste do cadastro de cliente, isenção de carência e a informação de devolução de
valores, no prazo de 10(dez) dias(fls. 173/176). Essa falha da ré impediu que os autores pudessem realizar consultas e exames
através do plano de saúde, pelo prazo de 03(três) meses, obrigando os promoventes a buscar atendimento particular, como se
infere das fls. 31/37. Destaque-se que os autores tiveram que esperar por quase 03(três) meses pela solução de uma situação
simplória, pois bastaria verificar o teor do requerimento realizado em maio para constatar que não houve pedido de cancelamento
do plano do titular, mas apenas para os seus filhos já citados por várias vezes, período este em que precisaram manter contato
com a promovida por inúmeras vezes, constando nos autos registro de conversas, pelo whatsapp, nos dias 13/06, 28/06, 30/06,
02/07, 07/07, 24/07 e 02/08. Portanto, o caso não reflete situação de mero aborrecimento, uma vez que o cancelamento do
plano decerto trouxe para os autores chateação, frustração e privações que suplantam as práticas comuns que ocorrem no
mercado de consumo de serviços. Além disso, a conduta do fornecedor impôs aos autores a necessidade da busca da via
judicial, com consequências danosas ao tempo útil dos promovente. Por essa razão, a indenização pelo dano moral representa
uma compensação a favor do ofendido, obrigando o ofensor ao pagamento de certa quantia em dinheiro, ao mesmo tempo que
serve de admoestação pedagógica, de molde a representar reprimenda pela ofensa perpetrada injustamente. Neste sentido
colaciono o precedente abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE AUTOGESTÃO. GEAP. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DO CANCELAMENTO DO PLANO EM
RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL PARA GARANTIR A SAÚDE DO SEGURADO, PESSOA IDOSA E
PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE, TORNANDO VULNERAVÉL A FINALIDADE BÁSICA DO CONTRATO. DANO MORAL
CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE ENCONTRA RAZOÁVEL COM AS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (0012645-03.2016.8.19.0031 APELAÇÃO - 1ª Ementa - Des (a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI - Julgamento: 17/10/2017 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA
CÍVEL) Em relação ao valor da indenização, quando se trata de dano moral, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
o Magistrado atue com ponderação, vez que não há critérios fixos para a quantificação dos referidos danos no Direito Brasileiro,
senão vejamos: “... não havendo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, sendo, portanto,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto (in RESP 435119;
Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; DJ 29/10/2002). A fixação do quantum debeatur, conforme a orientação supracitada,
deve se dar de forma que o valor arbitrado seja suficiente para reparar o dano sofrido, sem jamais se constituir em fonte de lucro
indevido para aquele que sofreu a ofensa, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isto Posto e o mais que
dos autos consta, Julgo Procedente o pedido autoral, ratificando a tutela de urgência(fls. 90/91) e condenando a promovida na
obrigação de pagar indenização por danos morais aos autores, no valor de R$ 8.000,00(Oito mil reais) e ressarcir/reembolsar as
cobranças de coparticipação e despesas com consultas e exames no período de cancelamento do plano, tudo corrigido
monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno a
promovida no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. P. R.
I. Após o trânsito em julgado, e cumpridas as diligências necessárias, arquive-se Crato/CE, 09 de setembro de 2019. Jose
Batista de Andrade Juiz de Direito Titular Assinado por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE BATISTA DE ANDRADE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDLA MARIA NEVES FEITOSA NORONHA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0549/2019
ADV: ANTONIO AURISMAR PEREIRA DE MORAIS (OAB 18020/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) Processo 0005817-23.2019.8.06.0071 - Procedimento Comum - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE:
Francisco Fábio Alves da Silva - REQUERIDO: BV Financeiras S/A - Vistos, etc... Trata-se de Ação de Desconstituição de
Débito c/c Rescisão Contratual e Pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada por Francisco Fábio Alves da Silvas contra
a BV Financeira S/A, qualificados na inicial, mediante os argumentos lançados na exordial de fls. 01/12. Com a inicial vieram
os documentos de fls. 13/25. Deferida a gratuidade judiciária e determinada a remessa dos autos ao Centro Judiciário de
soluções de Conflitos CEJUSC para tentativa de conciliação(fls. 26). A promovida apresentou contestação e documentos às fls.
67/112. Remetidos os autos ao Centro Judiciário de soluções de Conflitos - CEJUSC, as partes realizaram composição judicial e
pugnaram pela sua homologação, conforme termo de audiência de fls. 113. A promovida apresento comprovante de cumprimento
do acordo(fls. 114/116). É o Relatório. Decido. Considerando satisfeitas as exigências legais, HOMOLOGO o acordo de vontade
celebrado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, regendo-se pelas cláusulas e condições lançadas no
termo de audiência de fls. 113, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C.
Crato/CE, 10 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito Titular Assinado por Certificação Digital
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: ANA MECIA RIBEIRO CRUZ (OAB 35312/CE) - Processo
0047374-24.2018.8.06.0071 - Procedimento Sumário - Seguro - REQUERENTE: Sandra Liz Maximo Xavier - REQUERIDO:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Vistos etc. Sandra Liz Máximo Xavier requereu a reavaliação da sentença
de páginas 128/129, para que fosse restabelecido o valor correto da indenização que lhe é de devido, de acordo com a tabela
constante no art. 3º da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974 e de conformidade com a perícia médica realizada. É o
breve Relatório. Decido: A prestação jurisdicional encerra com a sentença devidamente publicada, podendo o juiz alterar a
decisão apenas para corrigir erro material ou de cálculo, como também por meio de embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, contradição ou omissão contidas na sentença. Assim cuida o texto legal: Art. 494. 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; II - por meio
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de embargos de declaração. 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. No caso dos autos, inexiste qualquer omissão, contradição obscuridade ou erro
material passível de embargos de declaração. Na verdade, o requesto de reavaliação de sentença, formulado na página 137,
nem mesmo merece conhecimento, por consistir em pedido, no mínimo, esdrúxulo. Por essa razão, deixo de apreciá-lo. Por fim,
considerando a certidão de trânsito em julgado acostada na página 138, determino o imediato arquivamento do presente feito,
com a remessa dos autos ao arquivo eletrônico. Intime-se a autora, via DJe, e arquivem-se os autos. Expedientes Necessários.
Crato/CE, 03 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular Assinado por Certificação Digital
ADV: ROOSWELT ALCANTARA ALENCAR (OAB 38746/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE),
ADV: ANA MECIA RIBEIRO CRUZ (OAB 35312/CE) - Processo 0050266-37.2017.8.06.0071 - Procedimento Sumário - Seguro
- REQUERENTE: Luciano Ricarto da Costa - REQUERIDO: Unibanco Aig Seguros Sa - R. H. Intime-se o(a) apelado(a), através
do procurador judicial via DJe, para responder a apelação, apresentando as contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de subida sem estas (C.P.C., art. 1.003, § 5º). Juntada a resposta ou decorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para apreciação do recurso interposto. Exp. Nec. Crato, 05 de setembro de
2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular Assinado por Certificação Digital
ADV: LEANDRO BESSA BASTOS GONÇALVES (OAB 28714/CE), ADV: JOÃO RAFAEL LÓPEZ ALVES (OAB 56563/RS),
ADV: ILO FEIJO NEPOMUCENO (OAB 20762/CE) - Processo 0050384-13.2017.8.06.0071 - Procedimento Comum - Indenização
por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Socorro Alves de Lima - REQUERIDO: Sabemi Seguradora S.a - Vistos, etc... Tratase de Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por Maria Socorro Alves Lima, em face de
SABEMI Seguradora S/A, qualificados, conforme inicial de fl. 2/17. Alega, em síntese, que foi surpreendida com a existência
de descontos mensais em sua conta bancária, na Caixa Econômica Federal, de forma automática, em favor da promovida, a
título de pagamento de prêmio de seguro que nunca contratou. Informa que tais descontos, que vem sendo feitos desde o mês
de novembro de 2015, iniciaram-se com o valor de R$ 24,00 e atualmente estar no valor de R$ 28,33. Acrescenta que a falta
do dinheiro decorrente desses descontos gerou transtornos na sua vida financeira, ao ponto de ser obrigada a deixar de pagar
contas prioritárias, daí advindo problemas emocionais passíveis de indenização por danos morais. Pelo exposto, requereu,
liminarmente, a concessão de tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos citados descontos. No mérito,
requereu a procedência do seu pleito, com a condenação da promovida na devolução do valor correspondente ao dobro do que
ela recebeu indevidamente (R$ 998,60), e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Juntou os
documentos de fl. 22/34, além dos de ordem pessoal. O pedido liminar foi deferido (decisão de fl. 38). Audiência de conciliação
sem êxito (termo de fl. 42). Citada, a promovida apresentou contestação (fl. 55/60). Disse que os descontos reclamados são
devidos, porque decorrem da contratação de um seguro de vida que a autora fez no dia 06.08.2015, com a prestação mensal
iniciada com o valor de R$ 29,89. E acrescentou que não há como ter sido diferente, pois a assinatura que consta do respectivo
contrato é idêntica à da autora, e se foi de um terceiro de má-fé que se utilizou dos documentos dela não teve como evitar a
fraude. Pelo exposto, pugnou pela improcedência do pleito autoral. Juntou apenas prova de seus atos constitutivos (fl. 6268).
A autora apresentou réplica (fl. 73/78). Anunciado o julgamento antecipado da lide (despacho de fl. 80), as partes, uma vez
instadas a se manifestarem, mantiveram-se em silêncio. Relatei. Decido. A relação de direito material que envolve as partes
consiste na contratação de um seguro de vida. De um lado, a autora diz que jamais o contratou; de outro, a promovida afirma
que se trata do contrato AP Plus de nº 152524, devidamente assinada pela autora, no dia 06.08.2016, com a prestação inicial
no valor de R$ 29,89. Houve inversão do ônus da prova, por força da decisão de fl. 38. Por conseguinte, a promovida passou a
ter a obrigação de comprovar que a autora contratou o seguro de vida em questão. No corpo de sua contestação, a promovida
apresenta três recortes de assinaturas, dizendo serem todas da autora. Aí ela faz a comparação daquela que diz ser a que
estar no citado contrato com as que diz estarem no instrumento procuratório e do RG da autora. Ao final conclui que a autora
contratou o seguro contestado, razão pela qual considera que tais descontos são devidos. Ocorre que a promovida não juntou
o citado contrato com a contestação nem requereu prazo para juntá-lo posteriormente. E o que é pior, é que, por ocasião do
saneamento do feito, ela foi intimada para requerer a produção de outras provas, diante do anúncio do julgamento antecipado
da lide (decisão de fl. 80), e manteve-se em silêncio. Por conseguinte, não pode alegar eventualmente cerceamento de defesa.
Desta, concluo que as deduções reclamadas, no valor de R$ 499,30, são decorrentes de cobrança de serviço não solicitado
pela autora, na condição de consumidora, tendo em vista que o contrato de seguro consiste numa relação consumerista. Por
conseguinte, devem ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Neste sentido, decidiu o Tribuna
de Justiça do Paraná, consoante julgado abaixo colacionado: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. PAGAMENTO REALIZADO. PUGNA
PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECLAMANTE
QUE COMPROVOU FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO ? ART. 373, I, CPC. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU FATOS
IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6º,
VIII, CDC. COBRANÇA DE SEGURO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COBRANÇAS MENSAIS REITERADAS DA RÉ QUE
CARACTERIZAM A POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENUNCIADO 1.8 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO PARANÁ. SITUAÇÃO SUPORTADA
PELO CONSUMIDOR QUE ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO DISSABOR COTIDIANO. MINORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA
LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos deste vot (TJPR
- 1ª Turma Recursal - 0002591-06.2014.8.16.0039/0 - Andirá - Rel.: Leo Henrique Furtado AraÃºjo - - J. 06.05.2016) (TJ-PR
- RI: 000259106201481600390 PR 0002591-06.2014.8.16.0039/0 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado AraÃºjo, Data de
Julgamento: 06/05/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/06/2016) (grifei) Há também um pedido de indenização por
danos morais, ao fundamento de que os tais descontos causaram transtornos emocionais à autora. Ocorre que ela não disse
em que consistiram tais transtornos. E como isso não pode ser presumido, entendo que houve dissabores que não ultrapassam
a condição de meros aborrecimentos, e como tais, não comportam indenização por danos morais. Em situação similar, assim
decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, conforme julgado abaixo colacionado: E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA DANOS MORAIS INEXISTENTES
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MERO DISSABOR RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-MS APL: 08041743420138120008 MS 0804174-34.2013.8.12.0008, Relator:
Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/05/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2015)
Isto posto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a promovida a devolver em dobro o valor que recebeu
da autora a título de pagamento de prêmio de seguro, corrigido monetariamente pelo IPC-A a partir do ajuizamento da ação
e acrescido de juros de mora a partir da citação. No mais, ratifico a decisão liminar que determinou a suspensão da cobrança
das cobranças reclamadas. Condeno a promovida a pagar as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação. P.R.I. Após o trânsito em julgado e ultimadas as diligências
necessárias, arquive-se com baixa. Crato/CE, 09 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular
ADV: JOSE ERLANIO RODRIGUES (OAB 12855/CE) - Processo 0052285-16.2017.8.06.0071 - Procedimento Comum Perdas e Danos - REQUERENTE: Joao Francisco dos Santos - Vistos, etc... Trata-se de Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais, ajuizada por João Francisco dos Santos, em face do Município do Crato, qualificados, conforme inicial de fl.
2/10. Alega, em síntese, que foi servidor público municipal efetivo, tendo ingressado nos quadros de servidores do promovido no
dia 01.08.2001, após aprovação em concurso público, para o cargo efetivo de gari. Mas, ao completar 75 anos de idade, o
promovido, em vez de lhe aposentar compulsoriamente, como manda o inciso II, do § 1º, do art. 40, da Constituição Federal, fez
foi demiti-lo sem justa causa, pagando as verbas salariais decorrentes. Informa que com essa postura, o promovido lhe causou
um profundo sentimento de tristeza e sofrimento, dado à perda imotivada da sua única fonte de renda, que já acumula o valor de
R$ 5.973,51, agravada com a sua avançada idade, na casa dos 80 anos. Pelo exposto, requereu a procedência de seu pleito
para condenar o promovido a pagar indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 5.973,51, e morais, no valor de R$
20.000,00. Juntou o documento de fl. 14, além dos de ordem pessoal. Citado, o promovido apresentou contestação (fl. 32/38).
Disse que a demissão do autor teve a finalidade de reduzir as despesas decorrentes da folha de pagamento de seus servidores
públicos, baseada no princípio da soberania do interesse público. Pelo exposto, pugnou pela improcedência do pleito autoral.
Não juntou documentos. O autor apresentou réplica (fl. 42/50). Intimado para manifestar sua vontade de produzir novas provas
ou concordar com o julgamento antecipado da lide (fl. 52), o autor informou não ter mais provas a produzir (fl. 52); já o promovido
manteve-se in albis (fl. 61). Relatei. Decido. Para comprovar o alegado, o autor juntou apenas seu extrato de pagamento do mês
de julho de 2017. Nele consta um dano importante: que o autor era servidor público efetivo admitido no dia 01.08.2001, no cargo
efetivo de gari. Não há prova de que ele tenha sido demitido sem justa causa, mas, trata-se de fato que independe de provas
porque o promovido o confirmou (CPC, art. 334, II). Vejamos o que sucedeu. O autor, que era servidor público efetivo, aprovado
em concurso público e com 16 anos de efetivo exercício no cargo de gari, foi demitido sem justa causa ao completar 75 anos de
idade, como medida necessária para o município promovido conseguir reduzir suas despesas com a folha de pagamento. Ocorre
que a CF, em seu art. 40, § 1º, II, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aposentar
compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, seus servidores que completarem 70 anos, ou 75
anos, na forma de lei complementar, in verbis: Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. §1º Os servidores abrangidos
pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma dos §§ 3º e 17: (...) II- Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; Atendendo esta determinação,
o Congresso Nacional editou a Lei Complementar de nº 152, de 03.12.2015, em cujo art. 2º estabelece que: Art. 2º. Serão
aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:
I os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias
e fundações. O Estatuto dos Servidores Públicos deste município, Lei municipal nº 917/1971, por sua vez, estabelece em seu
art. 112 que a aposentadoria compulsória é automática, in verbis: Artigo 112º É automática a aposentadoria compulsória.
Portanto, não há escolha nem para o servidor público que completar 75 anos de idade nem para a Administração empregadora.
A inatividade é automática e obrigatória. Este é o entendimento pacífico da jurisprudência do STJ, consoante julgado abaixo
colacionado: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INATIVIDADE OBRIGATÓRIA E AUTOMÁTICA. 1. “A aposentadoria compulsória é
automática, com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço
ativo” (cf. AgRg no RMS 15.947/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 27/05/2003, DJ 16/06/2003, p.
354; RMS 12.512/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 19/12/2002, p. 424;
RMS 15.292/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 02/12/2002, p. 371), não
havendo como se reconhecer quaisquer efeitos decorrentes da demora na aposentação. 2. Agravo interno não provido. (STJ AgInt no RMS: 54829 MG 2017/0186117-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2018,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2018) Na contramão de tudo isso, o promovido demitiu o autor sem
justa causa. Portanto, trata-se de ato nulo de pleno direito, qualquer que seu fundamento, por afrontar norma constitucional.
Embora nulo, tal ato suprimiu do patrimônio do autor os valores a que ele tinha direito a título de proventos de aposentadoria a
partir do dia seguinte ao seu aniversário de 75 anos de idade. Isso lhe causou um dano material, no valor correspondente à
soma dos proventos que deveria receber desde essa data, e um dano moral, porque a falta desses valores, retirados de forma
ilegal e arbitrária, certamente comprometeu seus alimentos, causando-lhe desespero e intenso sofrimento. Velho e sem
condição de adquirir uma nova fonte de renda, é fácil se vislumbrar a desilusão desse homem ao se ver despojado de sua fonte
de rende de 16 anos de existência. Como isso aconteceu de forma arbitrária, é de se traduzir em indenização por danos moais.
Com isso, considero que restaram satisfeitos os requisitos para a responsabilização civil do promovido de indenizar o autor pelo
dano moral que ele sofreu. São eles: i) dano intenso sofrimento do autor; ii) agente causador promovido; e iii) o nexo de
causalidade a exclusão arbitrária da aposentadoria do autor foi a responsável por todo o seu sofrimento. Para o arbitramento ou
fixação do valor dos danos morais, tomo por base, de acordo com a melhor doutrina, os seguintes parâmetros: a) A intensidade
do dano sofrido pelo autor: muito elevada, pelas razões já expostas; b) A intensidade da culpa do promovido: elevada, por ter
ignorado completamente o normativo constitucional e legal pertinente; c) As condições financeiras do promovido muito boa, mas
limitada pelo interesse público. d) A satisfação pecuniária não deve produzir um enriquecimento sem causa do autor. Para maior
consistência da decisão, tomo ainda por base os ensinamentos de CAIO MÁRIO SILVA PEREIRA (Responsabilidade Civil, pag.
62, 1989): A vítima de dano moral é ofendida em um bem jurídico, o qual para ela pode ser mais valioso do que os que integram
seu patrimônio material. Por isso deve ela receber uma importância que lhe compense a dor e o sofrimento, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. E o seguinte julgado do Superior Tribunal de
Justiça: RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL INDENIZAÇÃO o dano moral deve ser indenizado mediante as condições
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pessoais do ofendido e do ofensor, da intensidade do dolo ou grau de culpa e da gravidade dos efeitos a fim de que o resultado
não seja insignificante, a estimular a prática do ato ilícito, nem o enriquecimento indevido da vítima. Possibilidade de ser
apreciada em recurso especial a estimativa da indenização, quando irrisória ou exagerada, com ofensa ao disposto no art. 159,
do CC Queda de uma placa de publicidade sobre o veículo dirigido pela vítima, com danos materiais e morais. Recurso
conhecido e provido em parte para elevar a indenização pelo dano moral de 10 salários mínimos para R$ 50.000,00 (STJ Resp.
207926 PR 4a Turma Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar DJU 08.03.2000 p. 124) Por tais razões, fixo o quantum da indenização
por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta
data, e acrescido de juros de morais de 1% ao mês, a partir da citação. Isto Posto, julgo parcialmente procedente o pedido, para
condenar o promovido a pagar ao autor: i) os proventos de aposentadoria, proporcional ao seu número de contribuições
previdenciárias, desde o dia seguinte à data do seu aniversário de 75 anos, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, no que couber; e ii) pagar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IPC-A, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação. Condeno ainda o promovido no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação,
corrigido a partir desta data. P.R.I. Submeto esta decisão ao duplo grau de jurisdição. Após o trânsito em julgado e ultimadas as
diligências necessárias, arquive-se com baixa. Crato/CE, 09 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito Titular Assinado por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE BATISTA DE ANDRADE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDLA MARIA NEVES FEITOSA NORONHA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0550/2019
ADV: MELKA TEIXEIRA DE ARAUJO PACIFICO (OAB 27823/CE), ADV: KALIANDRA ALVES FRANCHI (OAB 14527/BA), ADV:
DANIELE DE DEUS CIRÍACO (OAB 36200/CE), ADV: JHONATAN MORAIS RODRIGUES (OAB 33318/CE), ADV: MARCELO
MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP), ADV: CAIO WERTHER FROTA NETO (OAB 29505/CE), ADV: BRUNO QUEIROZ
RABELO (OAB 21041/CE), ADV: PATRICIA KARINNE DE DEUS CIRIACO (OAB 25428/CE), ADV: RICARDO DE SOUSA AGUIAR
(OAB 16675/CE), ADV: RACHEL ALVES GOMES (OAB 15612/CE), ADV: FRANCISCO DE ASSIS DE MESQUITA CIRIACO (OAB
10680/CE), ADV: PALOMA BRAGA CHASTINET (OAB 18627/CE), ADV: NADJA MARIA DE OLIVEIRA CORREIA (OAB 18274/
CE) - Processo 0051634-18.2016.8.06.0071 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Allan
Alencar Araujo - REQUERIDO: Moto Honda da Amazonia Ltda - Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda - CARIRI
COMERCIAL DE MOTOS LTDA - Concessionaria Ares Motos - FILIAL CRATO - R. H. Ante as razões acostadas na petição de
páginas 322/323, acolho o pleito autoral para que a motocicleta, objeto da perícia, seja apresentada até às 08 horas do dia 18 de
setembro de 2019, na oficina da revenda promovida, onde será efetivada a prova pericial, ficando ciente o promovente de que
a não apresentação da motocicleta no dia e horário apontados acarretará a preclusão da referida prova. Exp. Nec. Crato/CE, 09
de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular Assinado por Certificação Digital

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE BATISTA DE ANDRADE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDLA MARIA NEVES FEITOSA NORONHA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0551/2019
ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB 32405A/CE), ADV: ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES (OAB
11735A/MA), ADV: ANA MECIA RIBEIRO CRUZ (OAB 35312/CE) - Processo 0050267-22.2017.8.06.0071 - Procedimento
Sumário - Seguro - REQUERENTE: Melquiades Saraiva Cordeiro - REQUERIDO: Unibanco Aig Seguro S.a - R. H. Intime-se
o(a) apelado(a), através do procurador judicial via DJe, para responder a apelação, apresentando as contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de subida sem estas (C.P.C., art. 1.003, § 5º). Juntada a resposta ou decorrido o prazo in albis,
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para apreciação do recurso interposto. Exp. Nec.
Crato, 05 de setembro de 2019. Jose Batista de Andrade Juiz de Direito - Titular Assinado por Certificação Digital

COMARCA DE CRATO - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FLÁVIO BEZERRA MORAIS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOCEANDRA MENDES CHAVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0485/2019
ADV: VANESA ALVES DA SILVA (OAB 156024/MG), ADV: JOSE TAVARES BEZERRA JUNIOR (OAB 9256/CE), ADV: ANA
CAROLINA PAIVA E SILVA (OAB 134581/MG) - Processo 0000288-72.2009.8.06.0071 - Procedimento Comum - Indenização por
Dano Material - REQUERENTE: Renovadora de Pneus Cariri Ltda - REQUERIDO: Borrachas VIPAL S/A - Observando o que
estabelece o art.524 do CPC, bem como o precedente artigo imediatamente precedente, intime-se a parte vencida para pagar
o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo-se constar a advertência de que não ocorrendo pagamento voluntário no dito
prazo, o valor será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios no mesmo percentual. Faça-se
constar no expediente suso que, se o pagamento for apenas parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante que está
sendo reclamado, conforme § 2º do art.523 do CPC, advertindo, ainda, a parte acionada de que, uma vez decorrido o prazo
de quinze dias sem o pagamento voluntário, terá o prazo também de 15 (quinze) dias para, independentemente de penhora
ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação. Não tendo havido pagamento voluntário no prazo suso
mencionado, há que se proceder, de logo, penhora via BACENJUD, vez que já houve requerimento nesse sentido.
ADV: GABRIELLA MOURA DE FARIAS (OAB 30534/CE), ADV: WILLIANE SOUSA TENÓRIO (OAB 35462/CE), ADV: JOAO
AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA (OAB 3538/CE), ADV: PATTRICK LUIS RAMOS DE CARVALHO (OAB 20725/CE), ADV:
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ANDRE CARVALHO ALVES (OAB 16497/CE), ADV: SAMUEL DE OLIVEIRA LACERDA (OAB 16329/CE), ADV: NAYARA NAGLE
CARVALHO FERNANDES (OAB 29394/CE) - Processo 0003358-82.2018.8.06.0071 - Procedimento Comum - Obrigações REQUERENTE: Isleny de Sousa Silva - REQUERIDO: PAULO SHARON DE MELO e outro - Intimem-se as partes para
informarem, em cinco dias, se têm interesse na produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade e
pertinência das mesmas, fazendo-se constar no expediente que a ausência de manifestação das partes no prazo concedido
importará em desinteresse dos litigantes e poderá redundar no encaminhamento do feito para julgamento.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FRANCISCO LUCAS DE SOUZA MACEDO (OAB 33239/
CE) - Processo 0003461-89.2018.8.06.0071 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Jose
Pereira Dantas Junior - Intimem-se as partes para informarem, em cinco dias, se têm interesse na produção de outras provas,
especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, fazendo-se constar no expediente que a ausência de
manifestação das partes no prazo concedido importará em desinteresse dos litigantes e poderá redundar no encaminhamento
do feito para julgamento.
ADV: FRANCISCO LEOPOLDO MARTINS FILHO (OAB 10129/CE), ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 24241A/
CE) - Processo 0003707-85.2018.8.06.0071 - Procedimento Comum - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Maria Claudineide da
Silva - REQUERIDO: Consórcio Nacional Honda - Intimem-se as partes para informarem, em cinco dias, se têm interesse na
produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, fazendo-se constar no
expediente que a ausência de manifestação das partes no prazo concedido importará em desinteresse dos litigantes e poderá
redundar no encaminhamento do feito para julgamento.
ADV: HELISIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), ADV: ELÉN GALIZA CIRILO (OAB 35441/CE), ADV: JONAS
RIBEIRO GOMES DE MATOS (OAB 24508/CE), ADV: FELIPE FEITOSA LUCIANO (OAB 36570/CE), ADV: HENRIQUE JOSE
PARADA SIMAO (OAB 221386/SP) - Processo 0004025-68.2018.8.06.0071 - Procedimento Comum - Responsabilidade Civil REQUERENTE: Fernando Brito Holanda - REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro - Intimem-se as partes
para informarem, em cinco dias, se têm interesse na produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade
e pertinência das mesmas, fazendo-se constar no expediente que a ausência de manifestação das partes no prazo concedido
importará em desinteresse dos litigantes e poderá redundar no encaminhamento do feito para julgamento.
ADV: LUCAS ARAÚJO ROCHA (OAB 35801/CE) - Processo 0005310-62.2019.8.06.0071 - Procedimento Comum Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Rodrigo Cesar Marques de Lima e outro - REQUERIDO: Francisco José Guedes
Silvestre e outro - Sobre a contestação, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351, CPC). Intimese.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0007293-96.2019.8.06.0071 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda
- REQUERIDO: Jose Marivaldo Pereira Filho - Comprovada a mora e o inadimplemento do devedor através dos documentos
trazidos com a inicial, concedo a liminar requerida, o que faço com fundamento no Decreto-Lei 911/69.
ADV: JOANA ISABEL PETROLA ROCHA SAMPAIO (OAB 14010/CE) - Processo 0030570-54.2013.8.06.0071 - Procedimento
Comum - Citação - REQUERENTE: Doralice Maria da Silva - Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
manifestar-se sobre o laudo pericial acostado aos autos, nos termos do art 477 §1º, CPC/2015.
ADV: AMANDA LUCENA NEVES DA LUZ (OAB 27044-0/CE) - Processo 0032376-56.2015.8.06.0071 - Procedimento Comum
- Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Jandercleison Pinheiro Juca - REQUERIDO: Estado do Ceara Diante do trânsito em julgado da sentença, bem como da condenação em honorários constante na página 196, intime-se o autor/
vencedor para, em cinco dias, requerer o que entender de direito, no sentido do cumprimento da obrigação de pagar.
ADV: FELIPE AGUIAR DE NEGREIROS ANDRADE (OAB 29703/CE), ADV: JOSE ERLÂNIO RODRIGUES (OAB 128550/CE) - Processo 0048524-74.2017.8.06.0071 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE:
Fabricia Agapto Bezerra de Almeida Saraiva - REQUERIDO: Instituto de Saude e Gestao Hospitalar (hospital Regional do
Cariri) - Considerando a juntada de novos documentos pela parte autora às fls. 499/501, intime-se a parte requerida para
manifestação, em 15 (quinze) dias, conforme art. 437, §1º do CPC, 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. Empós, cumpra-se no que faltar,
o despacho de fls. 473/474, intimando-se o perito MARCO ANTÔNIO BEZERRA ROLIM para informar, em 5 (cinco) dias, a
contar da intimação, se aceita o ônus da nomeação, bem como para informar o valor de seus honorários, devendo o mesmo
ser advertido de que somente poderá se escusar do encargo apresentando motivo legítimo. A escusa, se for o caso, deverá ser
apresentada no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la, conforme
art. 157, §1º do CPC. Intimado da nomeação, o perito terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar proposta de honorários,
bem como apresentar seu currículo e contatos profissionais, em especial seu endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as
intimações pessoais (art. 465, §2º do CPC). Intime(m)-se.
ADV: ANA MARIA RODRIGUES DA FONSECA (OAB 11882-0/CE), ADV: MAURÍCIO LOURENÇO CANTAGALLO (OAB
253122-0/SP) - Processo 0049114-85.2016.8.06.0071 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica REQUERENTE: Jose Primo de Brito - REQUERIDO: Segasp Seguro de Vida Aabb - Cumpra-se, por e-mail, a intimação do
médico Thiago Caldas Leal (e-mail caldasleal@gmail.com) para dizer se aceita o encargo de perito, conforme despacho de
página 245. Outrossim, diante do imperativo do art.10 do CPC, intime-se, COM URGÊNCIA, a parte requerida, via advogado
(DJE) para se manifestar, em cinco dias, acerca do pedido de páginas 246/248, bem como dos documentos que o acompanham.

COMARCA DE CRATO - VARA ÚNICA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CRATO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO AFONSO FRANCO DE FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA PAULA GOES MARINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0328/2019
ADV: ROBERTO PEREIRA ANASTACIO (OAB 31585/CE) - Processo 0002478-90.2018.8.06.0071 - Separação Litigiosa Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: C.V.P. - REQUERIDO: A.B.D.N. - Despacho. Intime-se o advogado da parte
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requerida para manifestar-se acerca da petição de página 37, no prazo de 5 (cinco) dias. Expediente necessário. Cumpra-se.
Crato (CE), 15 de maio de 2019. Leonardo Afonso Franco de Freitas Juiz de Direito
ADV: ANTONIA CILEIDE DE ARAUJO (OAB 7714/CE) - Processo 0002725-71.2018.8.06.0071 - Divórcio Litigioso Dissolução - REQUERENTE: J.R.S. - REQUERIDA: M.V.F. - Vistos hoje. Converto o julgamento em diligência. Intime-se a parte
requerente, por sua advogada, para dizer se ainda tem interesse na presente demanda, sob pena de extinção do processo sem
julgamento do mérito. Prazo: 15 (quinze) dias. Expedientes necessários. Cumpra-se.
ADV: JOSE LUIZ IZAEL (OAB 4810/CE) - Processo 0004517-60.2018.8.06.0071 - Inventário - Inventário e Partilha REQUERENTE: Francisco Alemberg de Souza Lima - Faculto à parte inventariante converter este inventário em arrolamento
sumário, no prazo de 10 (dez) dias. Assim sendo, aguarda-se a juntada do esboço da partilha e do comprovante de quitação e/
ou isenção do imposto de transmissão causa mortis. Intimem-se.
ADV: LUIZ CARLOS ARRAES FERREIRA (OAB 9391/CE) - Processo 0006181-92.2019.8.06.0071 - Declaração de Ausência
- Sucessão Provisória - REQUERENTE: Francisco de Assis Araujo - Esclarecido pela parte requerente que se trata apenas
de ação de declaração da ausência da Sra. Maria das Graças Lessa Araújo cuja morte poderá ser presumida, se houver a
abertura de sucessão definitiva, fazem-se necessárias a indicação da causa de pedir desta ação (a indicação dos fatos e
fundamentos jurídicos que a embasam) e a explicação da juntada dos documentos das páginas 8/11, sem prejuízo de prestar as
informações e juntar os documentos pessoais necessários para uma busca deste juízo nos sistemas disponíveis, tais como: o
último domicílio, se tinha filhos, RG, CPF etc.), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução
de mérito. Intime-se.
ADV: JERONIMO MEDEIROS SIEBRA (OAB 13318/CE) - Processo 0047988-29.2018.8.06.0071 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: Maria Zeliomar de Freitas Uchoa Sampaio - REQUERIDO: Icaro Messias Bezerra
Sampaio, Yuri Isaac Bezerra da Silva, Jose Hiago Bezerra Sampaio Representados Por Micaele Bezerra e outro - Ouça-se a
parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Civil. Intime-se. Expediente(s)
necessário(s). Cumpra-se.
ADV: PEDRO ESIO CORREIA DE OLIVEIRA (OAB 16189/CE), ADV: VANTUIL MATIAS (OAB 4906-0/CE) - Processo
0049360-47.2017.8.06.0071 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: F.L.P.B.M. - REQUERIDO: L.B.M.N. - Intime-se a
parte requerente, por seu procurador judicial, para cumprir o determinado no despacho de página 155.
ADV: JOSE FLAVIO DIONISIO SANTANA (OAB 15458/CE) - Processo 0049543-18.2017.8.06.0071 - Inventário - Sucessões
- HERDEIRO: Debora de Sousa Lima Santana - AUTOR HERANÇA: Jose Alves de Lima - Intime-se a parte requerente, por seu
procurador judicial, para cumprir o determinado no despacho supra.
ADV: ANTONIA CILEIDE DE ARAUJO (OAB 7714/CE) - Processo 0051193-03.2017.8.06.0071 - Cumprimento de sentença
- Alimentos - EXEQUENTE: G.S.P.R.P.M.M.R.S. - EXECUTADO: Marlon Alan Pereira Gonçalves - Despacho. Considerando o
teor da certidão retro e da Portaria nº 02/2018, expedida por este juízo, revogo a suspensão deste processo e determino o seu
prosseguimento. Intime-se a parte exequente, por seu procurador judicial, para manifestar-se sobre a justificativa apresentada
pela parte executada (páginas 19 a 21), no prazo de 10 (dez) dias. Expediente(s) necessário(s). Cumpra-se.
ADV: ANTONIO ULISSES OLINDA DE SOUZA FILHO (OAB 11875/CE) - Processo 0052230-02.2016.8.06.0071 Procedimento Comum - Exoneração - REQUERENTE: F.D.M. - REQUERIDA: M.G.V. - Despacho. Converto o julgamento em
diligência. Intime-se a parte requerente, por seu procurador judicial, para, no prazo de 15 dias, incluir no polo ativo da ação seu
filho Juliano Vitorino Duarte e requerer a sua citação, uma vez que, conforme acordo de páginas 10/12, a pensão alimentícia
foi fixada em favor do filho e do cônjuge virago. Oportunizo à parte requerente, em igual prazo, como meio alternativo, juntar
apenas a anuência do filho ao pedido. Expedientes necessários. Cumpra-se.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO AFONSO FRANCO DE FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA PAULA GOES MARINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0329/2019
ADV: PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA (OAB 35324/CE) - Processo 0005849-28.2019.8.06.0071 - Guarda - Guarda REQUERENTE: J.V.S. e outros - Despacho. Vistos em inspeção. Converto o julgamento em diligências. Fica designada audiência
de instrução e julgamento para o dia 10/10/2019, às 11:00 horas, neste juízo, devendo comparecer as partes acompanhadas
de seu advogado constituído, bem como trazerem suas testemunhas independentes de intimação. Nomeio a Assistente Social
Maria Marly Lucena Neves (e-mail: marly_lucena@hotmail.com) conveniada junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
(TJCE), para realizar estudo social nos presentes autos, devendo apresentar relatório no núcleo familiar da parte requerente
Fabiana Vieira da Silva, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento do ofício requisitório, devendo o relatório
ser juntado aos presentes autos antes do ato acima (audiência). Intime-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expediente(s)
necessário(s). Cumpra-se.
ADV: PEDRO HENRIQUE BEZERRA MAIA (OAB 35324/CE) - Processo 0005849-28.2019.8.06.0071 - Guarda - Guarda REQUERENTE: J.V.S. e outros - Instrução e Julgamento Data: 10/10/2019 Hora 11:00 Local: Sala de Audiência 1 Situacão:
Pendente
ADV: RICARDO IBIAPINA LIMA (OAB 6920/CE), ADV: TEREZA CECILIA SILVA DE MELO ALBUQUERQUE (OAB 10960/
CE), ADV: SAMIA SILVA DE LIMA (OAB 26115/CE), ADV: RAQUEL SOARES LOPES (OAB 26970/CE) - Processo 003621173.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Revisão - REQUERENTE: J.M.M.C. - REQUERIDO: M.P.M.C. e outro - Instrução e
Julgamento Data: 16/10/2019 Hora 13:30 Local: Sala de Audiência 1 Situacão: Pendente
ADV: RICARDO IBIAPINA LIMA (OAB 6920/CE), ADV: TEREZA CECILIA SILVA DE MELO ALBUQUERQUE (OAB 10960/
CE), ADV: SAMIA SILVA DE LIMA (OAB 26115/CE), ADV: RAQUEL SOARES LOPES (OAB 26970/CE) - Processo 003621173.2012.8.06.0001 - Procedimento Comum - Revisão - REQUERENTE: J.M.M.C. - REQUERIDO: M.P.M.C. e outro - Despacho.
Designo a audiência de Instrução e Julgamento para 16/10/2019 às 13:30h, na qual será tomado o depoimento pessoal das
partes e das testemunhas que as acompanharem (no máximo, três). Até essa oportunidade, as partes poderão apresentar outras
provas (Lei nº 5.478/68, art. 9º, § 2º, e art. 8º). O não comparecimento injustificado da parte requerente a essa audiência será
considerado como ausência de interesse processual superveniente, com a consequente extinção do processo sem resolução
de mérito e arquivamento dos autos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 5.478/68. Intimem-se todas as partes e seus advogados
ou defensores públicos. Expediente(s) necessário(s). Cumpra-se. Crato/CE, 29 de agosto de 2019. Leonardo Afonso Franco de
Freitas Juiz de Direito
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO AFONSO FRANCO DE FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA PAULA GOES MARINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0330/2019
ADV: ANA TERESA QUINTILIANO DA FONSECA (OAB 11429/RN), ADV: OLGA MARIA NOBRE DE ANDRADE (OAB 13346/
RN) - Processo 0001633-24.2019.8.06.0071 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: T.Q.B.M.F.
e outros - REQUERIDO: R.N.F. - Instrução e Julgamento Data: 23/10/2019 Hora 13:30 Local: Sala de Audiência 1 Situacão:
Pendente
ADV: ANA TERESA QUINTILIANO DA FONSECA (OAB 11429/RN), ADV: OLGA MARIA NOBRE DE ANDRADE (OAB 13346/
RN) - Processo 0001633-24.2019.8.06.0071 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: T.Q.B.M.F.
e outros - REQUERIDO: R.N.F. - Despacho. Designo a audiência de Instrução e Julgamento para 23/10/2019 às 13:30h, na
qual será tomado o depoimento pessoal das partes e das testemunhas que as acompanharem (no máximo, três). Até essa
oportunidade, as partes poderão apresentar outras provas (Lei nº 5.478/68, art. 9º, § 2º, e art. 8º). O não comparecimento
injustificado da genitora da(s) parte(s) requerente(s) a essa audiência será considerado como ausência de interesse processual
superveniente, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito e arquivamento dos autos, ao passo que
a ausência da parte requerida importará em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do artigo 7º da Lei nº 5.478/68.
Intimem-se todas as partes e seus advogados ou defensores públicos, bem como a testemunha Renata Alves Clementino,
residente na Rua Padre Ibiapina, Nº 783 Alto da Penha, Crato-CE (página 91), devendo esta ser intimado por mandado/Oficial
de Justiça. Expeça-se carta precatória para o Juízo da Comarca de Macaíba/RN, para fins de inquirição da testemunha Jacinta
Marta Araújo da Sila, residente na Rua Antônio Lucas de Lima, Nº 31-A, Macaíba/RN, CEP: 59.280-000 e para o Juízo da
Comarca de Parnamirim/RN, para fins de inquirição da testemunha Vera Lúcia de Almeida Chagas, Rua Ayrton Senna, Nº
1823 Bloco 43, Apartamento 204 Itamarati, Nova Parnamirim/RN, CEP: 59.151-903, ambas constantes do rol de testemunha
de página 91. Dê-se ciência ao Ministério Público. Expediente(s) necessário(s). Cumpra-se. Crato/CE, 29 de agosto de 2019.
Leonardo Afonso Franco de Freitas Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO AFONSO FRANCO DE FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA PAULA GOES MARINHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0331/2019
ADV: ALANA CORREIA DOS SANTOS (OAB 30218/CE), ADV: ANTONIA JOELMA CESAR CABRAL (OAB 10164/CE), ADV:
THOMAZ ANTONIO NOGUEIRA BARBOSA (OAB 20787/CE) - Processo 0000535-83.2017.8.06.0132 - Procedimento Comum
- Exoneração - REQUERIDO: M.L.S.F. e outros - Ante o exposto, julgo improcedentes todos os pedidos formulados na inicial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerente a pagar as custas processuais e os
honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput
e dos incisos I, II, III e IV do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com
o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.
ADV: ALANA CORREIA DOS SANTOS (OAB 30218/CE), ADV: ANTONIA JOELMA CESAR CABRAL (OAB 10164/CE), ADV:
THOMAZ ANTONIO NOGUEIRA BARBOSA (OAB 20787/CE) - Processo 0000535-83.2017.8.06.0132 - Procedimento Comum
- Exoneração - REQUERIDO: M.L.S.F. e outros - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls.
12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao
processo, CUMPRA-SE os expedientes da SENTENÇA de páginas 167/170: “...Ante o exposto, e considerando que a transação
de páginas 24/29 preserva os interesses da criança, sem nenhum defeito jurídico, homologo-a, para que produza seus efeitos
jurídicos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Condeno as partes a pagarem as custas
processuais, no percentual de 1/2 (um meio) do total cada, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 90 do Código de Processo
Civil. Como ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de suas sucumbências
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado desta sentença, a respectiva parte credora demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão da gratuidade; passado o prazo acima, extinguem-se essas obrigações (CPC/15, art. 98, §
3º). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se estes autos com as cautelas
de praxe”.
ADV: JOSE MARCELO BEZERRA CHAGAS SOUSA (OAB 32211/CE), ADV: YTALO GOMES ESMERALDO (OAB 37037/
CE), ADV: ROSSANA DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 37226/CE) - Processo 0002872-97.2018.8.06.0071 - Interdição - Tutela e
Curatela - INTERTE: F.A.C.P. - REQUERIDA: M.C.L. - Perícia Data: 07/10/2019 Hora 17:00 Local: Sala de Audiência 1 Situacão:
Pendente
ADV: HERMAN CRISTIAN RIBEIRO BATISTA (OAB 17139/CE) - Processo 0003796-11.2018.8.06.0071 - Interdição Antecipação de Tutela / Tutela Específica - INTERTE: M.E.M.S. - CURATELADA: A.S.S. e outro - Perícia Data: 07/10/2019 Hora
16:00 Local: Sala de Audiência 1 Situacão: Pendente
ADV: MARINA VELOSO RIBEIRO VIEIRA (OAB 38791/CE), ADV: MARIA DE FATIMA PINHEIRO CAIRO (OAB 11111/CE) Processo 0004398-02.2018.8.06.0071 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: M.A.S. - REQUERIDO: P.J.A.S. - Ante
o exposto, e considerando que foi formulado o pedido de desistência da ação pela partes requerente e requerida, homologo-o,
para que produza seus efeitos jurídicos, nos termos do artigo 485, inciso VIII, parágrafos 4º e 5º, combinado com o parágrafo
único do artigo 200, todos do Código de Processo Civil. Condeno as partes a pagarem as custas processuais, no percentual de
1/2 (um meio) do total cada, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 90 do Código de Processo Civil. Como ambas as partes
são beneficiárias da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de suas sucumbências ficarão sob condição suspensiva
de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença,
a respectiva parte credora demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da
gratuidade; passado o prazo acima, extinguem-se essas obrigações (CPC/15, art. 98, § 3º). Publique-se. Registre-se. Intimemse. Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.
ADV: LUAN VICTOR DE SOUZA LUNA (OAB 31859/CE) - Processo 0005229-16.2019.8.06.0071 - Procedimento Comum
- Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Marinalva Borba Gomes de Mattos - REQUERIDO: Romeu Sampaio Gomes
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

586

de Mattos e outro - Despacho. Vistos em inspeção. Intime-se a parte requerente, por seus advogados, para comprovar nos
autos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, ressaltando que lhe poderá ser concedido o direito
ao parcelamento das custas processuais, nos termos do parágrafo 6º do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC, art. 99,
§ 2º), no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma ocasião e prazo, intime-se para juntar comprovante de endereço em nome da
parte requerente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos na fila de concluso/Ato inicial.
Expedientes necessários. Cumpra-se.
ADV: ANTONIA CILEIDE DE ARAUJO (OAB 7714/CE) - Processo 0007245-40.2019.8.06.0071 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: C.P.S.F. - REQUERIDA: M.M.S. - ALIMENTANDA: M.B.S.S. - Conforme disposição
expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes
da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Tipo da Audiência
Selecionada \<\< Informação indisponível \>\> na data de Data da Audiência Selecionada \<\< Informação indisponível \>\> às
Hora de Início da Audiência Selecionada \<\< Informação indisponível \>\> na sala da Descrição da Sala da Audiência Selec. \<\<
Informação indisponível \>\>, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Mediação Data: 13/11/2019
Hora 09:30 Local: Sala CEJUSC 1 Situacão: Agendada no CEJUSC”
ADV: ADERSON FEITOSA FERRO TERCEIRO (OAB 17754/CE) - Processo 0007300-88.2019.8.06.0071 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: E.S.G.M. - ALIMENTANDO: M.A.A.G. - Sentença. Everardo Sampaio
Gomes de Matos e Matheus Augusto Azevedo Gomes, qualificados nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de
seu procurador judicial, ajuizaram a presente ação de exoneração de encargo alimentar consensual. A inicial foi instruída com
documentos acostados nas páginas 7/11. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. A intervenção do Ministério
Público é desnecessária por inexistir interesse de incapaz, nos termos do artigo 698 do Código de Processo Civil. As partes são
maiores de idade e capazes para transacionarem. Ante o exposto, homologo a transação exposta na petição inicial, para que
produza seus efeitos jurídicos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Condeno cada uma
das partes a pagarem as custas processuais, no percentual de 1/2 (um meio) do total delas, nos termos dos parágrafos 2º e
3º do artigo 90 do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado desta sentença,
arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe. Crato/CE, 06 de setembro de 2019. Leonardo Afonso Franco de Freitas Juiz
de Direito Assinado por Certificação Digital
ADV: ROSSANA DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 37226/CE) - Processo 0007668-97.2019.8.06.0071 - Homologação de
Transação Extrajudicial - Revisão - REQUERENTE: C.S.S. e outro - Sentença. Cleivan de Souza Silva e Sarah Ielli Alencar de
Souza, qualificados nos autos, através dos seus advogados, ajuizaram a presente ação homologatória de acordo extrajudicial,
pelas razões fáticas e de direito mencionadas na inicial. A inicial foi instruída com documentos acostados nas páginas 05/15.
Desnecessária a abertura de vistas ao Ministério Público, em razão da inexistência de interesse de menores de idade ou
incapazes. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto relatório. Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial,
nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, homologo a transação exposta na petição inicial, para que
produza seus efeitos jurídicos, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Condeno as partes a
pagarem as custas processuais, no percentual de 1/2 (um meio) do total cada, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 90
do Código de Processo Civil. Como ambas as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de
suas sucumbências ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, a respectiva parte credora demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade; passado o prazo acima, extinguem-se essas obrigações
(CPC/15, art. 98, § 3º). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se estes
autos com as cautelas de praxe.
ADV: ANTONIA CILEIDE DE ARAUJO (OAB 7714/CE) - Processo 0007729-55.2019.8.06.0071 - Guarda - Guarda
- REQUERENTE: J.A.F.S. - REQUERIDA: E.M.S.S. - Conciliação Data: 11/09/2019 Hora 13:30 Local: Sala de Audiência 1
Situacão: Pendente
ADV: FELIPE DE FREITAS FERREIRA (OAB 38601/CE) - Processo 0007742-54.2019.8.06.0071 - Interdição - Curatela INTERTE: C.R.M. - CURATELADO: F.T.M.G. - Entrevista do Interditando Data: 23/10/2019 Hora 09:15 Local: Sala de Audiência
1 Situacão: Pendente
ADV: ANTONIA CILEIDE DE ARAUJO (OAB 7714/CE), ADV: FRANCISCA LUCIA BARRETO RIBEIRO (OAB 12656/
CE) - Processo 0048504-20.2016.8.06.0071 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE:
E.S.R.C.M.S. - REQUERIDO: F.F.S. - Conciliação Data: 10/10/2019 Hora 08:00 Local: Sala de Audiência 1 Situacão: Pendente
ADV: RENAN DE ALENCAR LUCIANO (OAB 41449/CE), ADV: JULIANA ESTER MONTEIRO MACEDO (OAB 37751/
CE) - Processo 0049052-11.2017.8.06.0071 - Procedimento Comum - Revisão - REQUERENTE: Edilmar Romao da Silva REQUERIDO: William Keven Rodrigues Romao - Instrução Data: 08/10/2019 Hora 11:00 Local: Sala de Audiência 1 Situacão:
Pendente
ADV: FRANCISCA LÚCIA BARRETO BARRETO RIBEIRO (OAB 12656-0/CE), ADV: ANTÔNIA CILEDEIDE DE ARAÚJO (OAB
7714-0/CE) - Processo 0049163-92.2017.8.06.0071 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE:
Samya Aparecida da Silva Sousa - REQUERIDO: Luiz Flavio Horta Coelho Filho - Instrução e Julgamento Data: 09/10/2019
Hora 14:00 Local: Sala de Audiência 1 Situacão: Pendente
ADV: FRANCISCA LÚCIA BARRETO BARRETO RIBEIRO (OAB 12656-0/CE), ADV: ANTÔNIA CILEDEIDE DE ARAÚJO (OAB
7714-0/CE) - Processo 0049163-92.2017.8.06.0071 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE:
Samya Aparecida da Silva Sousa - REQUERIDO: Luiz Flavio Horta Coelho Filho - Despacho. Designo a audiência de Instrução
e Julgamento para 09/10/2019 às 14:00h, na sala de audiências deste Juízo, no Fórum, na qual será tomado o depoimento
pessoal das partes e das testemunhas que as acompanharem ou que foram arroladas em até 15 (quinze) dias antes do ato.
Intimem-se as partes, os advogados habilitados e as testemunhas que forem arroladas. Dê-se ciência ao Ministério Público.
Expedientes necessários. Cumpra-se Crato/CE, 28 de agosto de 2019. Leonardo Afonso Franco de Freitas Juiz de Direito

COMARCA DE CRATO - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRATO

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JURACI DE SOUZA SANTOS JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BRUNA PEIXOTO ALMINO FELIX
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0233/2019
ADV: CARLOS DE THALISSON TENORIO VASCONCELOS (OAB 34876/CE), ADV: THIAGO BEZERRA TENORIO DA SILVA
(OAB 36631/CE), ADV: JOANA SARA COELHO DE MORAIS (OAB 36688/CE), ADV: INGRID CAROLINE ANDRADE DA SILVA
(OAB 37855/CE), ADV: AYRLLA DE VASCONCELOS MOREIRA (OAB 36701/CE) - Processo 0004689-02.2018.8.06.0071 Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Jailson Pereira do Nascimento e outro - Vistos e examinados.
Certifique o gabinete acerca da falha apontada na petição de fls.364 e se houve indisponibilidade do sistema SAJ e em qual data
e por qual período. Intimem-se os advogados do réu Jailson Pereira do Nascimento para que informem se já tiveram acesso à
sentença condenatória. Ciência ao Ministério Público. Exp. Nec.
ADV: GEORGE NEI TELES DA SILVA (OAB 13629/CE), ADV: JESSYCA MARIA FERNANDES LUNA RIBEIRO (OAB 26449/
CE) - Processo 0006769-02.2019.8.06.0071 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT
PL: Delegacia Regional do Crato - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉ: Bruna Tayna Jacinto Freire
e outros - Vistos em conclusão, Em face das violações aos limites do monitoramento noticiadas nos ofícios de fls.263-266,
267-269, 281-283 e 285-289, intimem-se, pessoalmente, os denunciados para apresentarem justificativa, no prazo de 05(cinco)
dias. Não tendo a advogada renunciante (fls.250) cumprido o determinado no despacho de fls.257, consonate certidão de fls.
277, deverá continuar no patrocínio de Bruna Tayna Jacinto Freire e, para tanto, determino que seja intimada, via DJe, para
apresentar defesa preliminar da denunciada ou a notificação da delatada acerca de sua renúncia. Publique-se. Exp. Nec.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JURACI DE SOUZA SANTOS JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BRUNA PEIXOTO ALMINO FELIX
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0234/2019
ADV: FRANCISCO ARRAES SAMPAIO (OAB 14690/PE), ADV: RONILSON COSTA ALMEIDA (OAB 39980-0/PE) - Processo
0001394-20.2019.8.06.0071 - Carta Precatória Criminal - Estupro de vulnerável - J DEPCTE: J.D.V.U.C.S. - MINISTERIO PUBL:
M.P.E.C. - RÉU: J.B.M. - Inquirição de Testemunha Data: 29/10/2019 Hora 11:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FRANCISCO ARRAES SAMPAIO (OAB 14690/PE), ADV: RONILSON COSTA ALMEIDA (OAB 39980-0/PE) - Processo
0001394-20.2019.8.06.0071 - Carta Precatória Criminal - Estupro de vulnerável - J DEPCTE: J.D.V.U.C.S. - MINISTERIO PUBL:
M.P.E.C. - RÉU: J.B.M. - Designo a audiência de Inquirição de Testemunha para 29/10/2019 às 11:30h. Intime(m) a(s) parte(s)
indicada(s) para oitiva(s) em Juízo. Sobre a data do ato processual, comunique-se ao Juízo Deprecante. Ciência ao M.P. e à
Defensoria Pública, sendo o caso de réu patrocinado por ela na Comarca de Origem. Caso haja advogado constituído, indicado
na carta precatória, por cautela, publique-se, para fins de intimação. Expedientes necessários.

COMARCA DE CRATO - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRATO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRATO
JUIZ(A) DE DIREITO JURACI DE SOUZA SANTOS JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA LÚCIA ALVES COSTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0206/2019
ADV: FRANCISCO DANIEL MATOS NASCIMENTO (OAB 23748/CE) - Processo 0033537-38.2014.8.06.0071 - Execução
da Pena - Aplicação da pena - RÉU: Ylram Brandao Nonato - Como se verifica, a Pessoa Reeducanda preenche as condições
objetivas e subjetivas, razão pela qual concedo em seu benefício LIVRAMENTO CONDICIONAL, MEDIANTE AS SEGUINTES
CONDIÇÕES: Comrovar ocupação lícita, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias; Comparecer BIMESTRALMENTE perante a
Secretaria da vara das execuções criminais desta comarca, (na primeira semana do respectivo mês), para informar e justificar
suas atividades; Não mudar de residência sem comunicar o local onde será encontrado; Não frequentar bares ou locais abertos
ao público onde haja venda de bebidas alcoólicas (art. 132, § 2º, LEP); Intimem-se MP e Defesa. Expeça-se mandado de
intimação para que o reeducando compareça em secretaria e assine o termo de aceiração das condições.

COMARCA DE CROATÁ - VARA UNICA DA COMARCA DE CROATÁ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CROATÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GLISMENIA VALE DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2019
ADV: DIEGO DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 19646/CE), ADV: LORENA DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 34908/
CE), ADV: JOSÉ AMSTERDAM GOMES RODRIGUES (OAB 4648/CE) - Processo 0000988-90.2019.8.06.0073 - Procedimento
Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: MANUEL MENDES MARTINS - Defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
Considerando que ônus da prova é uma regra de instrução, INVERTO O ÔNUS PROBATÓRIO, nos termos do art. 6º, inc. VIII,
do CDC. Deixo para analisar o pedido de tutela provisória após a formação do contraditório. À Secretaria para designar data
para audiência de conciliação. Advirta-se o demandado que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar terá início a partir da data
da audiência de conciliação, independentemente do comparecimento das partes. Intimações e expedientes necessários. Croata,
10 de setembro de 2019. Moisés Brisamar Freire Juiz de Direito Assinado por Certificação Digital
ADV: DIEGO DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 19646/CE), ADV: LORENA DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 34908/
CE), ADV: JOSÉ AMSTERDAM GOMES RODRIGUES (OAB 4648/CE) - Processo 0000988-90.2019.8.06.0073 - Procedimento
Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: MANUEL MENDES MARTINS - Conforme disposição expressa na Portaria nº
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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10/2017, deste juízo, designo para o dia 01/10/2019, às 09:30h, a Audiência de Conciliação.

COMARCA DE CRUZ - VARA UNICA DA COMARCA DE CRUZ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CRUZ
JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO DIAS DA SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA HOZANA DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0148/2019
ADV: MANOEL JUNIOR RIBEIRO (OAB 37185/CE) - Processo 0000041-67.2018.8.06.0074 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: F.S. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, exonerando o autor da
obrigação de prestar alimentos ao seu filho, ora promovido. Por conseguinte, determino a EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, deste feito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil vigente, para que surtam seus efeitos jurídicos e
legais.
ADV: MANOEL JUNIOR RIBEIRO (OAB 37185/CE) - Processo 0000547-09.2019.8.06.0074 - Execução de Alimentos Alimentos - EXEQUENTE: M.S.N.A.M.R.M.L.N. - A existência de litígio é conditio sine qua non do processo. Portanto, tendo o
exequente declarado sua satisfação com o crédito, pôs-se fim ao litígio objeto desta lide. Dessa forma, por não mais subsistir
interesse no prosseguimento da execução por parte do exequente, declaro extinta a presente ação, por força do art. 924, II, do
NCPC.
ADV: MANOEL JUNIOR RIBEIRO (OAB 37185/CE) - Processo 0000666-67.2019.8.06.0074 - Execução de Alimentos Alimentos - EXEQUENTE: L.N.F.N. e outro - A existência de litígio é conditio sine qua non do processo. Portanto, tendo o
exequente declarado sua satisfação com o crédito, pôs-se fim ao litígio objeto desta lide. Dessa forma, por não mais subsistir
interesse no prosseguimento da execução por parte do exequente, declaro extinta a presente ação, por força do art. 924, II, do
NCPC.
ADV: MARIA EDNA SILVEIRA (OAB 22193/CE), ADV: CLEDSON DAMASCENO NASCIMENTO (OAB 30861/CE) - Processo
0003640-82.2016.8.06.0074 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: R.A.V. - EXEQUIDO: M.N.F. - : Manoel Nelson
de Freitas - ANTE O EXPOSTO, entendo por bem EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no
art. 485, II e III e §1º, NCPC.
ADV: MARIA EDNA SILVEIRA (OAB 22193/CE) - Processo 0003735-78.2017.8.06.0074 - Cumprimento de sentença Alimentos - REQUERENTE: Ana Rayane Freitas Duarte - REQUERIDAS: Jorge Urbano Duarte - ANTE O EXPOSTO, entendo
por bem EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, III e §1º, NCPC.
ADV: MARIA EDNA SILVEIRA (OAB 22193/CE), ADV: THIMÓTEO DE SOUSA FARIAS (OAB 37748/CE) - Processo 000668878.2018.8.06.0074 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Assistência Judiciária Gratuita - REPR. LEGAL: Maria Iasmim de
Oliveira - REQUERIDO: Cícero Júnior da Silva - A existência de litígio é conditio sine qua non do processo. Portanto, tendo o
exequente declarado sua satisfação com o crédito, pôs-se fim ao litígio objeto desta lide. Dessa forma, por não mais subsistir
interesse no prosseguimento da execução por parte do exequente, declaro extinta a presente ação, por força do art. 924, II, do
NCPC.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CRUZ
JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO DIAS DA SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA HOZANA DO NASCIMENTO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0149/2019
ADV: LUIZ FLAMARION PALACIO DE MORAIS SANTOS FILHO (OAB 22423/CE), ADV: FRANCISCO AIRTON AMORIM
DOS SANTOS (OAB 5255/CE), ADV: CRISTIANO JORGE PERDIGÃO DE VASCONCELOS (OAB 22122/CE), ADV: JEAN
EFFERTON RIBEIRO AMORIM DOS SANTOS (OAB 30960/CE) - Processo 0006415-02.2018.8.06.0074 - Inventário - Inventário
e Partilha - INVTE: Maria Lucilda Rodrigues de Andrade - ESPÓLIO: Eurico Argemiro Dutra - HERDEIRO: Ronald Davison da
Silva Dutra - Nadja Gleuca da Silva Dutra Montenegro - Fica designado o dia 20/09/2019 às 10h para que os demais herdeiros
depositem neste juízo os demais bens integrantes do acervo hereditário e que estejam em seu poder, conforme determinado
na decisão de fls. 220. Intime-se as partes da data agendada, cientificando o inventariante que deverá na mesma oportunidade
receber os bens haja vista não haver neste Forum local para armazenamento dos bens.

COMARCA DE EUSEBIO - 2ª VARA DA COMARCA DO EUSÉBIO

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DO EUSÉBIO
JUIZ(A) DE DIREITO FLÁVIA PESSOA MACIEL
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NEIDE RODRIGUES DE QUEIRÓS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0197/2019
ADV: JOAO PAULO CRUZ SANTOS (OAB 5975/CE) - Processo 0002333-22.2018.8.06.0075 - Execução de Alimentos Alimentos - EXEQUENTE: E.P.R.O. - EXECUTADO: I.R.S.S. - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019: Ficam
intimadas as partes para tomarem ciência do encerramento dos autos físicos e que, a partir desta data, os autos tornaram-se
digitais, com consulta direta junto ao esaj, eletronicamente.
ADV: CARLOS HENRIQUE ARAUJO SANTIAGO (OAB 20966/CE), ADV: SORMANE OLIVEIRA DE FREITAS (OAB 15406/
CE), ADV: RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY (OAB 30789/PE), ADV: GABRIELA MARTINS DA COSTA (OAB 39098/CE) Processo 0003096-23.2018.8.06.0075 - Procedimento Comum - Rescisão / Resolução - REQUERENTE: BIANCA MARA NUNES
DE VASCONCELOS - REQUERIDO: Dias Branco Incorporadora Spe 003 Ltda e outro - Conforme disposição expressa no
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça,
para que possa imprimir andamento ao processo, a Secretaria para cumprir o despacho de fl. 234.
ADV: IGOR DE VIEIRA LEITE MARANHAO (OAB 30790/CE), ADV: GIRVANY XAVIER GARCIA (OAB 22748/CE), ADV:
MARIA DANIELLE ROCHA GARCIA (OAB 16811/CE) - Processo 0010629-96.2019.8.06.0075 - Procedimento Comum - Rescisão
do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Myrton Cabral Neto - REQUERIDO: Dias Branco Empreendimentos
Imobilários Spe 003 S/A e outro - Conforme disposição expressa no Provimento Nº. 01/2019, emanado da Corregedoria Geral
da Justiça; intimar a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, no sentido de retificar o valor da
causa em conta ao montante dos contratos que deseja ver rescindido; devendo, ato contínuo, complementar o valor das custas
processais. Expedientes necessários.
ADV: MARIA DO SOCORRO SILVEIRA RIBEIRO - Processo 0013061-30.2015.8.06.0075 - Execução de Alimentos Alimentos - EXEQUENTE: D.B.H. - REPR. LEGAL: M.E.B. - EXEQUIDO: F.E.B.H. - Conforme disposição expressa no Provimento
nº 01/2019: Ficam intimadas as partes para tomarem ciência do encerramento dos autos físicos e que, a partir desta data, os
autos tornaram-se digitais, com consulta direta junto ao esaj, eletronicamente. Após, cumpra-se o comando do(a) despacho/
decisão retro.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0016205-41.2017.8.06.0075 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco S/A - REQUERIDO: Ultramassa Indústria e
Comércio de Argam - Diego de Almeida Freitas - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls.
12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao
processo, a secretaria para cumprir o que foi requerido na petição de fl. 102.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0016205-41.2017.8.06.0075 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Bradesco S/A - REQUERIDO: Ultramassa Indústria e
Comércio de Argam e outro - Ante ao Ato Ordinatório retro, manifeste-se a parte autora para o recolhimento das custas da
diligencia do Oficial de Justiça , referente ao novo mandado de busca e apreensão, para dar prosseguimento ao feito.
ADV: ALESSANDRO AMENDOLA (OAB 117648/RJ), ADV: MARIA DOROTEIA RODRIGUES COSTA (OAB 119250-0/RJ) Processo 0017339-06.2017.8.06.0075 - Procedimento Comum - Pagamento - REQUERENTE: Novo Horizonte Jacarepagua
Importacao Exportacao Ltda - REQUERIDO: Poliagua Purificação de Agua Ltda e outros - Conforme disposição expressa no
Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça,
para que possa imprimir andamento ao processo, a Secretaria para cumprir despacho de fl. 344.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DO EUSÉBIO
JUIZ(A) DE DIREITO FLÁVIA PESSOA MACIEL
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NEIDE RODRIGUES DE QUEIRÓS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0199/2019
ADV: JOAO PAULO CRUZ SANTOS (OAB 5975/CE) - Processo 0017223-34.2016.8.06.0075 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Receptação - RÉU: Francisco Auricélio Ferreira Chaves - face às prerrogativas por lei conferidas, em cumprimento à
decisão, que foi designada audiência de Instrução para o dia 22/02/2018, às 10:00h na Sala de Audiência. O referido é verdade.
Dou fé.

COMARCA DE FORTIM - VARA UNICA DA COMARCA DE FORTIM

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FORTIM
JUIZ(A) DE DIREITO SILMAR LIMA CARVALHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ALLA FERDINANDA PAULA GOMES FULGÊNCIO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0243/2019
ADV: ALBERTO RIBEIRO MENDES VIEIRA FILHO (OAB 36597/CE) - Processo 0000476-29.2018.8.06.0078 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - AUTUADO: LEONILDO JOVENTINO DOS
SANTOS - Intime-se o réu, por intermédio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar alegações finais.

COMARCA DE FRECHEIRINHA - VARA UNICA DA COMARCA DE FRECHEIRINHA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FRECHEIRINHA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO RODRIGUES SOUSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE JORDANIO SILVA MOREIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0327/2019
ADV: JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE), ADV: FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE),
ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE), ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE) - Processo
0000583-36.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Eusa Souza Alves - REQUERIDO:
Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto, INDEFIRO
A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento, extinguindo
o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se.
Expedientes necessários.
ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE), ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE),
ADV: FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE), ADV: JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE) Processo 0000584-21.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Darlisson Lima Araújo
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- REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após,
arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE), ADV: FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE),
ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE), ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE) - Processo
0000585-06.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Vicente Paulo de Aguiar REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após,
arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE), ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE), ADV:
JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE), ADV: FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE) - Processo
0000586-88.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Antonio Francisco Aguiar Silva REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após,
arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE), ADV: FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE),
ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE), ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE) - Processo
0000587-73.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria do Rosário Almeida Cajado
- REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após,
arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE), ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE),
ADV: FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE), ADV: JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE) Processo 0000588-58.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Tarciso Medeiro Lima
- REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após,
arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE), ADV: FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE),
ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE), ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE) - Processo
0000589-43.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Inácio Françoar Ximenes
Alcântara - REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial.
Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o
seu arquivamento, extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após, arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: BENEDITO YURI AZEVEDO AGUIAR (OAB 39361/CE), ADV: ANA KÁTIA XIMENES PRADO (OAB 38754/CE), ADV:
FRANCISCO WELLYSON UCHOA MOURA (OAB 38547/CE), ADV: JOSÉ LUAN BEZERRA COSTA (OAB 38506/CE) - Processo
0000590-28.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Luzia Pinto de Alcântara REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após,
arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: PAULO ROBERTO COSTA PORTELA (OAB 36473/CE) - Processo 0000863-07.2019.8.06.0079 - Homologação
de Transação Extrajudicial - Alimentos - REQUERENTE: J.B.T. e outro - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser
indeferir a petição inicial. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC,
e consequentemente o seu arquivamento, extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: KARLOS RONEELY ROCHA FEITOSA (OAB 23104/CE) - Processo 0000877-88.2019.8.06.0079 - Procedimento
Comum - Auxílio-Doença Acidentário - REQUERENTE: Antonio Erivelton Silva Melo - REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL INSS - Nos termos da Portaria nº 02/2018 deste Juízo, publicada no DJ nº 1955, de 27/07/2018, intime-se
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e demais documentos acostados às fls.
52/58 dos autos. Frecheirinha/CE, 10 de setembro de 2019. JOSE JORDANIO SILVA MOREIRA Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA (OAB 23181/CE), ADV: JOSE MEDEIROS DE SOUZA LIMA (OAB 9217/CE) Processo 0000879-58.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Rural (Art. 48/51) - REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA DOS
SANTOS - REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS - Nos termos da Portaria nº 02/2018 deste Juízo,
publicada no DJ nº 1955, de 27/07/2018, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre
a contestação e demais documentos acostados às fls. 38/42 dos autos. Frecheirinha/CE, 10 de setembro de 2019. JOSE
JORDANIO SILVA MOREIRA Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: FRANCISCO UBIRATAN PONTES DE ARAUJO (OAB 25812/CE) - Processo 0000931-54.2019.8.06.0079 - Interdição
- Curatela - INTERTE: M.D. - CURATELADA: C.F. - Nesse panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial.
Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o
seu arquivamento, extinguindo o processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. Após, arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO MAXWANIO PARENTE DE VASCONCELOS (OAB 24028/CE) - Processo 0000948-90.2019.8.06.0079
- Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: José Valdir Cruz - REQUERIDO: Estado do Ceará - Nesse
panorama, não se vê alternativa, a não ser indeferir a petição inicial. Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com
fundamento no art. 321, § único do NCPC, e consequentemente o seu arquivamento, extinguindo o processo sem resolução de
mérito, conforme art. 485, I, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Expedientes necessários.
ADV: SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA (OAB 23181/CE), ADV: JOSE MEDEIROS DE SOUZA LIMA (OAB 9217/CE) Processo 0000980-95.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - REQUERENTE: Maria de
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Fátima Prado Sousa - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Nos termos da Portaria nº 02/2018 deste
Juízo, publicada no DJ nº 1955, de 27/07/2018, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar
sobre a contestação e demais documentos acostados às fls. 26/57 dos autos. Frecheirinha/CE, 10 de setembro de 2019. JOSE
JORDANIO SILVA MOREIRA Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA (OAB 23181/CE), ADV: JOSE MEDEIROS DE SOUZA LIMA (OAB 9217/CE) Processo 0000981-80.2019.8.06.0079 - Procedimento Comum - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - REQUERENTE: Roberta
Maria Rodrigues da Silva - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Nos termos da Portaria nº 02/2018 deste
Juízo, publicada no DJ nº 1955, de 27/07/2018, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar
sobre a contestação e demais documentos acostados às fls. 39/68 dos autos. Frecheirinha/CE, 09 de setembro de 2019. JOSE
JORDANIO SILVA MOREIRA Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: FRANCISCO UBIRATAN PONTES DE ARAUJO (OAB 25812/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) Processo 0002172-34.2017.8.06.0079 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Rita Maria de Araujo - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - Nos termos do Provimento nº 01/2019 da CGJ, publicada no DJ
nº 2057, de 10/01/2019, fica a parte recorrida para, no prazo de 10(dez) dias, oferecer resposta escrita ao recurso inominado
apresentado pelo recorrente(Art. 42 § 2º, da Lei nº 9099/95). Frecheirinha/CE, 09 de setembro de 2019. JOSE JORDANIO SILVA
MOREIRA Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: FRANCISCO UBIRATAN PONTES DE ARAUJO (OAB 25812/CE) - Processo 0002720-93.2016.8.06.0079 - Procedimento
Comum - Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Ana Kercia Portela Azevedo - REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURO SOCIAL INSS - Nos termos do Provimento nº 01/2019 da CGJ, publicada no DJ nº 2057, de 10/01/2019, fica a
parte apelada intimada para, no prazo de 15 quinze dias, apresentar contrarrazões ao recurso interposto às fls. 59/65 dos autos.
Frecheirinha/CE, 10 de setembro de 2019. JOSE JORDANIO SILVA MOREIRA Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: FRANCISCO UBIRATAN PONTES DE ARAUJO (OAB 25812/CE), ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES
JUNIOR (OAB 9075/CE) - Processo 0002744-24.2016.8.06.0079 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por
Dano Material - REQUERENTE: Roberto Ubiratan Moreira Elias - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - Agencia de Frecheirinhace. - Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo realizado no curso do processo às fls. 83/84, formulado entre as
partes ROBERTO UBIRATAN MOREIRA ELIAS e BANCO BRADESCO S/A e EXTINGO O PROCESSO, com a RESOLUÇÃO DE
MÉRITO o que faço nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do CPC/2015, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Sem custas e honorários nesta fase (artigo 55, da Lei 9.099/95). Após o depósito e transitada em julgado a presente sentença,
remeta-se os autos ao arquivo. P.R.I.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: FRANCISCO UBIRATAN PONTES DE ARAUJO (OAB 25812/CE) Processo 0002874-77.2017.8.06.0079 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Maria Pronucema Vieira Rodrigues - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - II- DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, e com
fundamento no art. 487, I do CPC- 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito,
para: a) Conceder a tutela de urgência de natureza antecipada consistente na imediata suspensão dos descontos na conta
bancária da Requerente. b) Declarar a inexistência do contrato de nº 0123282624076, para cessarem todos os efeitos dele
decorrentes; c) Condenar a parte promovida a restituir, na forma simples, todas as parcelas descontadas indevidamente até a
efetiva suspensão ou extinção do contrato em apreço no benefício previdenciário da autora. Tais valores deverão ser acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do efetivo desembolso de cada parcela. (súmulas
43 e 54 do STJ); d) Condenar o Banco Demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização
por danos morais, com correção monetária contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde
o evento danoso, sumula 54 STJ. Sem custas e honorários nesta fase (artigo 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se.
Intimem-se as partes, por seus causídicos, da presente sentença. Transitada em julgado, intime-se novamente a parte autora,
por seu causídico, para dar início ao cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento do feito. Expedientes necessários.
ADV: SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA (OAB 23181/CE), ADV: JOSE MEDEIROS DE SOUZA LIMA (OAB 9217/CE) Processo 0004294-83.2018.8.06.0079 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Raimunda Trajano Rocha de Sousa - REQUERIDO: Previsul - II- DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no
art. 487, I do CPC- 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para: a)Declarar
a inexistência do contrato, objeto da presente demanda, para cessarem todos os efeitos dele decorrentes; b) Condenar a parte
promovida a restituir, na forma dobrada, todas as parcelas descontadas indevidamente até a efetiva suspensão ou extinção dos
descontos em apreço no benefício previdenciário da autora. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
e correção monetária (INPC), ambos a partir do efetivo desembolso de cada parcela. (súmulas 43 e 54 do STJ); c) Condenar
a empresa demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com
correção monetária contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula
54 STJ. Sem custas e honorários nesta fase (artigo 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por
seus causídicos, da presente sentença. Transitada em julgado, intime-se novamente a parte autora, por seu causídico, para dar
início ao cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento do feito. Expedientes necessários.
ADV: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA (OAB 18668/RS), ADV: JOSE MEDEIROS DE SOUZA LIMA (OAB 9217/CE), ADV:
SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA (OAB 23181/CE) - Processo 0004319-96.2018.8.06.0079 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Deusdete Pereira Silva - REQUERIDO: PREVISUL SEGURAGORA - IIDISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC- 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, para: a)Declarar a inexistência do contrato, objeto da presente demanda, para
cessarem todos os efeitos dele decorrentes; b) Condenar a parte promovida a restituir, na forma dobrada, todas as parcelas
descontadas indevidamente até a efetiva suspensão ou extinção dos descontos em apreço no benefício previdenciário da
autora. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do
efetivo desembolso de cada parcela. (súmulas 43 e 54 do STJ); c) Condenar a empresa demandada ao pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária contada da data desta
sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ. Sem custas e honorários nesta
fase (artigo 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus causídicos, da presente sentença.
Transitada em julgado, intime-se novamente a parte autora, por seu causídico, para dar início ao cumprimento de sentença, sob
pena de arquivamento do feito. Expedientes necessários.
ADV: SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA (OAB 23181/CE), ADV: JOSE MEDEIROS DE SOUZA LIMA (OAB 9217/CE), ADV:
LUCIANA SIMÕES PESTANA (OAB 23097/PE) - Processo 0004375-32.2018.8.06.0079 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Benedito Inacio da Silva - REQUERIDO: LIBERTY SEGUROS S.A - IIDISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC- 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
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o pedido inicial, com resolução do mérito, para: a)Declarar a inexistência do contrato, objeto da presente demanda, para
cessarem todos os efeitos dele decorrentes; b) Condenar a parte promovida a restituir, na forma dobrada, todas as parcelas
descontadas indevidamente até a efetiva suspensão ou extinção dos descontos em apreço no benefício previdenciário da
autora. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do
efetivo desembolso de cada parcela. (súmulas 43 e 54 do STJ); c) Condenar a empresa demandada ao pagamento de R$
2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária contada da data desta
sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ. Sem custas e honorários nesta
fase (artigo 55, da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus causídicos, da presente sentença.
Transitada em julgado, intime-se novamente a parte autora, por seu causídico, para dar início ao cumprimento de sentença, sob
pena de arquivamento do feito. Expedientes necessários.
ADV: SUANY EULALIA AZEVEDO LIMA (OAB 23181/CE), ADV: JOSE MEDEIROS DE SOUZA LIMA (OAB 9217/CE) Processo 0004566-77.2018.8.06.0079 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Lucelita Candida Silva Clarindo - REQUERIDO: Sul America Seguros de Vida e Previdencia S/A - II- DISPOSITIVO DIANTE DO
EXPOSTO, e com fundamento no art. 487, I do CPC- 2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com
resolução do mérito, para: a)Declarar a inexistência do contrato, objeto da presente demanda, para cessarem todos os efeitos
dele decorrentes; b) Condenar a parte promovida a restituir, na forma dobrada, todas as parcelas descontadas indevidamente
até a efetiva suspensão ou extinção dos descontos em apreço no benefício previdenciário da autora. Tais valores deverão ser
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir do efetivo desembolso de cada parcela.
(súmulas 43 e 54 do STJ); c) Condenar a empresa demandada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor a título
de indenização por danos morais, com correção monetária contada da data desta sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora
de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ. Sem custas e honorários nesta fase (artigo 55, da Lei 9.099/95). Publique-se.
Registre-se. Intimem-se as partes, por seus causídicos, da presente sentença. Transitada em julgado, intime-se novamente a
parte autora, por seu causídico, para dar início ao cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento do feito. Expedientes
necessários.

COMARCA DE GRAÇA - VARA UNICA DA COMARCA DE GRAÇA

COMARCA DE GRAÇA
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20(VINTE) DIAS
PROCESSO N.º 1369-24.2012.8.06.0080- (3077/2012)
O(A) Dr.(a) Antônio Edilberto Oliveira Lima, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Graça por nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) ANTÔNIO GONÇALVES DE MORAIS, brasileiro, Casado, pai Não
Consta, mãe Maria Gonçalves de Morais, Outros Dados: Profissão: BOMBEIRO HIDRÚLICO, RUA MARIA DO CARMO, 26,
ROCINHA, Rio De Janeiro - RJ, como incurso(a) nas sanções do Art. 302 do CTB, nos autos do processo em epígrafe, pelo que,
nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital,
com o prazo de 20 (vinte) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma
legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de
revelia, ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para
atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do
processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o
caso, decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Graça/CE, em 25 de
julho de 2019.
Antônio Edilberto Oliveira Lima
Juiz de Direito

COMARCA DE GRANJA - 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1534/2019
ADV: JOKASTA SOUSA CARVALHO (OAB 30368/CE) - Processo 0001893-71.2019.8.06.0081 - Interdição - Curatela INTERTE: L.G.G. - CURATELADO: A.F.P. - Recebidos nesta data. Determino mais uma vez a intimação da parte autora, através
de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando o original do instrumento procuratório de fl.68,
sob pena de indeferimento (CPC,art.320 e art.321,§único). Expedientes necessários. Granja, 28 de agosto de 2019. GUIDO DE
FREITAS BEZERRA Juiz de Direito Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1535/2019
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ADV: ALEXANDRE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (OAB 6023/CE), ADV: RODRIGO MACEDO DE CARVALHO (OAB
15470/CE), ADV: MIGUEL ROCHA NASSER HISSA (OAB 15469/CE), ADV: RUI BARROS LEAL FARIAS (OAB 16411/CE) Processo 0006220-69.2013.8.06.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assistência Judiciária Gratuita - AUTOR:
Guilherme Carneiro Rocha - RÉU: Eletrofacil Comercio de Eletrodomesticos Ltda - Intime o requerido, para apresentar os
memoriais finais, no prazo de (10) dias. Granja (CE), 16 de agosto de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1538/2019
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0001685-87.2019.8.06.0081 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL - Recebidos nesta data. Ante o
informe de restabelecimento do fornecimento de energia da requerente, dou por prejudicada a apreciação do pedido feito em
audiência. Considerando a dificuldade probatória de fatos negativos e a hipossuficiência técnica do consumidor, com fundamento
no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO o ônus da prova para imputar à(o) demandado(a) o ônus
de desincumbir-se de provar que a(s) obrigação(ões) existe(m) e é(são) válida(s), sob pena de admitirem-se como verdadeiros
os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte autora pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC. Nos Juizados
Especiais Cíveis existe um entendimento, arrimado no Enunciado 10 do FONAJE, no sentido de que o momento processual
oportuno para entrega da peça contestatória seria o da audiência de instrução e julgamento. Tenho que tal situação contraria
não somente os critérios que norteiam a atuação dos JECC, bem como o interesse público dos jurisdicionados, bem assim de
toda a sociedade, que busca uma prestação jurisdicional célere, ágil e segura. A Lei 9.099/95 em seu art.6º autoriza o juiz a
adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem
comum, ou seja, não estando adstrito ao critério da estrita legalidade. A norma legal acima aludida também prescreve que o
processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando,
sempre que possível, a conciliação ou transação.” Na espécie, entendo que o momento processual oportuno para entrega da
contestação seria o da sessão de conciliação, caso restasse frustrada a tentativa de acordo entre as partes, o que não foi feito
pela parte requerida. Assim, considerando que a conciliação no feito em exame já ocorreu, determino a Secretaria que intime
a parte requerida, por seu(s) procurador(es) para apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Expedientes
necessários. Granja, 04 de setembro de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1537/2019
ADV: KARLOS HENRIQUE TIMBO DA COSTA (OAB 23210/CE) - Processo 0000616-54.2018.8.06.0081 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Pagamento - REQUERENTE: FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - REQUERIDO:
Instituto de Educação, Pesquisa, Extensão e Cultura - IEDUCARE - Recebidos nesta data. Intimem-se a parte autora para,
no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e documentos que a instruem. Intime(m)-se as partes, por
seu(s) procurador(es), para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se ainda tem prova(s) a produzir, especificando-a(s)
e fundamentando a necessidade de sua produção, em caso positivo. Do contrário, anuncio o julgamento imediato da lide.
Expedientes necessários. Granja, 31 de julho de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1540/2019
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: ARILDO DE FREITAS BEZERRA (OAB 25861/
CE), ADV: CICERO ANDERSON PORTELA SAMPAIO (OAB 39431/CE) - Processo 0000198-19.2018.8.06.0081 - Procedimento
Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: MARIA DIAS SILVESTRE - REQUERIDO: BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A - Recebidos nesta data. Intime(m)-se as partes, por seu(s) procurador(es), para, no prazo de 10 (dez) dias,
informarem se ainda tem prova(s) a produzir, especificando-a(s) e fundamentando a necessidade de sua produção, em caso
positivo. Do contrário, anuncio o julgamento imediato da lide. Expedientes necessários. Granja, 11 de julho de 2019. HUGO
GUTPARAKIS DE MIRANDA Juiz de Direito Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1541/2019
ADV: JOSÉ OTÁVIO VASCONCELOS LENDENGUE DA COSTA (OAB 38135/CE) - Processo 0002209-84.2019.8.06.0081
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: VERA LUCIA ARAUJO DE
OLIVEIRA SOUSA e outros - REQUERIDO: INSTITUTO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (IEDUCARE
SOBRAL) - Recebidos nesta data. Determino a intimação da parte autora, através de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze)
dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, apresentando instrumentos de procuração e atestados de hipossuficiência
válidos ou preenchendo os que se encontram insertos nos autos, vez que os que embasam a presente, contém unicamente uma
assinatura ao final (CPC, art.320 e art.321,§ único). Expedientes necessários. Granja, 22 de agosto de 2019.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1542/2019
ADV: JOSE MARDEN DE ALBUQUERQUE FONTENELE (OAB 19808/CE), ADV: ZENILSON BRITO VERAS COELHO (OAB
21746/CE), ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 24217/CE), ADV: ANTÔNIO GILSON DE SOUZA DIVINO (OAB 28671/
CE), ADV: MARILLIA TRÉVIA MONTE SILVA (OAB 35126/CE) - Processo 0000570-65.2018.8.06.0081 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARQUES - REQUERIDO:
BANCO DO BRASIL S/A e outro - Recebidos nesta data. Intime-se a parte autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)
dias, manifestar-se sobre a contestação de fls.34/67. Intime(m)-se as partes, também por seu(s) procurador(es), para, no prazo
de 10 (dez) dias, informarem, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda tem prova(s) a produzir, especificando-a(s) e fundamentando
a necessidade de sua produção, em caso positivo. Caso fiquem silentes, anuncio o julgamento imediato da lide. Intime(m)-se .
Expedientes necessários. Granja, 27 de agosto de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1543/2019
ADV: NATHANIEL DA SILVEIRA BRITO NETO (OAB 9813/CE), ADV: MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 24247/
CE) - Processo 0000423-39.2018.8.06.0081 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: TEREZA
MARTINS - REQUERIDO: BANCO BMG S/A e outro - Recebidos nesta data. Intime(m)-se as partes, por seu(s) procurador(es),
para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se ainda tem prova(s) a produzir, especificando-a(s) e fundamentando a necessidade
de sua produção, em caso positivo. Do contrário, anuncio o julgamento imediato da lide. Expedientes necessários. Granja, 06 de
maio de 2019. GUIDO DE FREITAS BEZERRA Juiz de Direito Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO GUIDO DE FREITAS BEZERRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MONICA OLIVEIRA CARDOSO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1546/2019
ADV: ISABELLE DE SOUSA VASCONCELOS BARBOSA (OAB 41196/CE) - Processo 0002089-41.2019.8.06.0081 Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: E.A.F. - REQUERIDA: Y.C.F. e outros - Conciliação Data:
05/11/2019 Hora 11:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

COMARCA DE GRANJA - 2ª VARA DA COMARCA DE GRANJA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
JUIZ(A) DE DIREITO HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA VANDA LIMA FAVELA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0191/2019
ADV: LUCIANA MARIA DIAS DOS REIS (OAB 24505/CE), ADV: FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA NETO (OAB 26613/CE) Processo 0002088-56.2019.8.06.0081 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO - Recebo a inicial, já que preenchido os requisitos do artigo 319 do CPC. Pretende a
parte autora obter tutela antecipada para que o requerido seja compelido a retirar a inscrição do nome do autor do cadastro de
emitentes de cheques sem fundo. Conforme dispõe o artigo 330 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo. Ao apreciar o tema, leciona Humberto Theodoro Junior, em seu curso de Direito Processual Civil, que: No campo
das tutelas de urgência (cautelares ou satisfativas) é fácil compreender a unidade funcional que há entre elas, pois, ambas se
fundam na aparência do bom direito e têm como objetivo combater o perigo de dano que a duração do processo possa criar para
o respectivo titular.[...]Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa
são, basicamente, dois: (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela
parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial
invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris. (Curso de Direito Processual Civil - vol. I, 56ª ed. Forense:
Rio de Janeiro, 2015, p. 597 e 609). E, quanto ao perigo de dano:O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual
em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se
concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande
probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de dano derivados da espera
pela finalização do curso normal do processo. Há que se demonstrar, portanto, o “perigo na demora da prestação da tutela
jurisdicional”(NCPC, art.300) (obra acima citada, p.610 e 611). No caso em análise, verifico que os documentos que instruem
a inicial não são hábeis a comprovar a presença do periculum in mora, a justificar a concessão da tutela de urgência, nem a
probabilidade do direito. Verifica-se que não há como se afirmar, em uma análise sumária, que a contratação é ilegítima e o
autor não se encontra inadimplente. Assim, a documentação acostada aos autos pela parte requerente não está apta a ser
considerada início de prova razoável daquilo que fora alegado por ela na inicial, não autorizando, portanto, o deferimento da
súplica liminar. Ante o exposto, INEFIRO o pedido de tutela de urgência. Outrossim, entendo que há a presença do requisito da
hipossuficiência do Autor (art. 6, VIII, CDC), de modo que DETERMINO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, estabelecendo-se
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como regra de produção probatória, a fim de possibilitar o exercício pleno do contraditório pelo Réu. Designo audiência UNA
para o dia 30/10/2019, às 09:00h (nove horas). Proceda-se à citação da parte ré, remetendo-lhe cópia do pedido inicial, a fim de
que compareça a este juízo no dia e horário designados, advertindo-a de que o não comparecimento importará em veracidade
das alegações formuladas pela parte autora, proferindo-se, de plano, julgamento da causa. Intime-se o demandante, através de
seu advogado, para comparecer à audiência, sob pena de extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 51,
inciso I, da Lei 9.099/95.
ADV: NATHANIEL DA SILVEIRA BRITO NETO (OAB 9813/CE) - Processo 0005389-50.2015.8.06.0081 - Procedimento
Comum - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - REQUERENTE: Maria Fatima dos Santos - REQUERIDO: Inss (inst.
Nacional do Seguro Social) - Considerando a informação de f. 83, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia
12/11/2019, às 10:00h (dez horas). A parte autora deverá ser intimada através de advogado. Por fim, cientifique-se o advogado
da parte que, 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.”
ADV: MARCOS ANTONIO LIMA DA FROTA (OAB 10614/CE) - Processo 0007646-14.2016.8.06.0081 - Procedimento Comum
- Salário-Maternidade (Art. 71/73) - REQUERENTE: Raimunda Paula da Rocha - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro
Social - Inss - Considerando a informação de f. 57, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 12/11/2019, às
09:00h (nove horas). A parte autora deverá ser intimada através de advogado. Por fim, cientifique-se o advogado da parte que,
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.”

COMARCA DE GUARACIABA DO NORTE - VARA UNICA DA COMARCA DE GUARACIABA DO NORTE

EDITAL DE CURATELA
Processo: 5535-19.2014.8.06.0084
Requerente: Terezinha Ribeiro do Nascimento
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte da Comarca de Guaraciaba do Norte/CE,
na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo foi decretada a curatela de Maria Cirlene Ribeiro da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliada na Travessa João
Benjamin, s/n, Guaraciaba do Norte-CE, que é portador de retardo mental, CID 10: F72. O conjunto das provas documental
e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens.
Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). Terezinha Ribeiro do Nascimento, brasileira, casada, agricultora, CURADOR(A) DEFINITIVO(A)
do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em
17/06/2019, cujo teor final da sentença é o seguinte: “Assim, considerando o parecer favorável do representante ministerial e
tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido o que faço com fulcro no art. 4°, inciso III, c/c art. 1.767, inciso I
todos do Código Civil Brasileiro. ”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na
forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Guaraciaba do Norte/CE, em 31 de julho de 2019.
EDITAL DE CURATELA
Processo: 8288-75.2016.8.06.0084
Requerente: Antonia Furtado Peres
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte da Comarca de Guaraciaba do Norte/CE,
na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo foi decretada a curatela de Antonio Furtado Júnior, brasileiro, solteiro, incapaz, portador do RG: 2006028006011 SSP-CE
que é portador de retardo mental profundo. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações
da parte autora, sendo o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). Antonia Furtado
Peres, brasileira, casada, do lar, portadora do RG: 99031033201 SSP-CE CURADOR(A) DEFINITIVO(A) do(a) referido(a)
curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 01/07/2019, cujo
teor final da sentença é o seguinte: “ Assim considerando o parecer favorável do representante ministerial e tudo o mais que dos
autos consta, julgo procedente o pedido, o que faço com fulcro no ar. 4°, inciso III, c/c art. 1.767, inciso I (primeiro)”. O presente
edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Guaraciaba
do Norte/CE, em 10 de julho de 2019.
EDITAL DE CURATELA
Processo: 9195-50.2016.8.06.0084
Requerente: João Bezerra Pasco
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte da Comarca de Guaraciaba do Norte/CE, na
forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
foi decretada a curatela de Francisco Ribeiro Bezerra, brasileiro, solteiro, residente no Sitio Saco das Carnaúba, Guaraciaba do
Norte-CE, que é portador de retardo mental, CID 10: F73. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade
das alegações da parte autora, sendo o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). João
Bezerra Pasço, brasileiro, casado, portador do RG: 2016060469-3 SSP-CE, CURADOR(A) DEFINITIVO(A) do(a) referido(a)
curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 23/05/2019, cujo
teor final da sentença é o seguinte: “Assim, considerando o parecer favorável do representante ministerial e tudo mais que dos
autos consta, julgo procedente o pedido o que faço com fulcro no art. 4°, inciso III, c/c art. 1.767, inciso I todos do Código Civil
Brasileiro.”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do
CPC/2015. Guaraciaba do Norte/CE, em 31 de julho de 2019.
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COMARCA DE ICAPUÍ - VARA UNICA DA COMARCA DE ICAPUÍ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICAPUÍ
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CAROLINA HELENA MAIA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0518/2019
ADV: JOSE AMERICO CATUNDA TIMBO (OAB 1655/CE), ADV: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (OAB 214918/SP), ADV:
THIAGO XAVIER ALVES (OAB 331632/SP), ADV: STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (OAB 362569/SP) - Processo
0011896-95.2018.8.06.0089 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Airton
Carneiro de Freitas - REQUERIDO: Decolar.com Ltda e outro - Ante o exposto, HOMOLOGO as condições fixadas pelas partes
em petição apresentada às fls. 141/143, para que surta seus efeitos, nos termos do art. 515, inciso III, do Código de Processo
Civil. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. ARQUIVE-SE.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICAPUÍ
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CAROLINA HELENA MAIA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0519/2019
ADV: TIAGO BATISTA REBOUCAS (OAB 14477/CE) - Processo 0000528-46.2005.8.06.0089 - Usucapião - Usucapião
Extraordinária - REQUERENTE: Maria Estela de Oliveira - DIANTE DO EXPOSTO, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste juízo, o
fazendo em favor da Justiça Federal em Limoeiro do Norte/CE. Remeta-se o presente procedimento à Justiça Federal.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICAPUÍ
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CAROLINA HELENA MAIA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0520/2019
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE), ADV: EVANS CARLOS FERNANDES DE ARAÚJO (OAB 4469/
RN) - Processo 0000506-94.2019.8.06.0089 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer REQUERENTE: Benjamim Correia Reboucas - REQUERIDO: ENEL - Companhia Energética do Ceará - Em face do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar ENEL na obrigação de pagar o valor de R$ 1.496,61 (um mil, quatrocentos
e noventa e seis reais sessenta e um centavos) ao promovente BENJAMIM CORREIA REBOUÇAS, correspondente ao dano
material sofrido, acrescidos com juros de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo IPCA a contar da
data que o demandante pagou os gastos discriminados às fls. 27/30. Ainda, condenar a empresa demandada ao pagamento
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, à título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês a
contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença (Súmula 362 do STJ). Ratifico
os efeitos da tutela de urgência deferida às fls. 23. Sem custas e honorários nesta fase (arts. 54 e 55 da lei 9.099).

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICAPUÍ
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CAROLINA HELENA MAIA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0522/2019
ADV: DANIEL FREITAS SILVA (OAB 22929/CE), ADV: JOSE GUTEMBERG DA SILVA (OAB 8771/CE) - Processo 000002131.2018.8.06.0089 - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - REQUERENTE: NUTRICOCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE COCO LTDA - REQUERIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA e outros - Considerando Portaria n. 08/2019 e Provimento n.
01/2019 da CGJ, no processo de conhecimento, apresentada a contestação e se nela forem arguidas preliminares ou juntados
documentos, abrir vista aos interessados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: DANIEL FREITAS SILVA (OAB 22929/CE), ADV: JOSE GUTEMBERG DA SILVA (OAB 8771/CE), ADV: IURI DA COSTA
SILVA (OAB 40787/CE) - Processo 0000022-16.2018.8.06.0089 - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - REQUERENTE:
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA - REQUERIDO: Mário Júnior do Rosário - Considerando Portaria n. 08/2019 e Provimento n.
01/2019 da CGJ, no processo de conhecimento, apresentada a contestação e se nela forem arguidas preliminares ou juntados
documentos, abrir vista aos interessados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICAPUÍ
JUIZ(A) DE DIREITO MAGNO ROCHA THÉ MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CAROLINA HELENA MAIA DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0523/2019
ADV: JOSE AMERICO CATUNDA TIMBO (OAB 1655/CE), ADV: PAULO RICARDO MARINHO TIMBO (OAB 15285/CE), ADV:
THIAGO XAVIER ALVES (OAB 331632/SP), ADV: STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (OAB 362569/SP) - Processo
0000125-23.2018.8.06.0089 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: NATALIA
DINIZ REBOUÇAS - REQUERIDO: Decolar.com e outro - Assim, diante da manifestação do(a) autor, no sentido de declarar
satisfeito o débito exequendo, julgo extinta a presente ação, fazendo-o com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil. Sem custas, nem honorários de acordo com art. 55 da lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, arquive-se.
ADV: ÁDERSON GRAY BRÍGIDO DE ARAÚJO (OAB 36564/CE), ADV: ELIANA GARCIAS DE FREITAS FIGUEIREDO (OAB
24462/CE) - Processo 0000295-92.2018.8.06.0089 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - REQUERENTE: R.R.C. Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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ALIMENTANDO: L.L.C. - Ante o exposto, DECLARO a incompetência superveniente deste juízo para processar os presentes
autos decorrente da mudança de domicílio e residência da criança e sua genitora para comarca diversa. Após, REMETAM-SE os
autos para a Comarca de Areia Branca/RN com as devidas providências. Cumpra-se com expedientes necessários.
ADV: ESTHER SILVA (OAB 15134/CE) - Processo 0000561-45.2019.8.06.0089 - Procedimento Comum - Inadimplemento
- REQUERENTE: Regina Célia da Costa Teixeira - REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ICAPUÍ/CE - Certifico que a contestação de
fls. 64/86 é tempestivo. Considerando Portaria n. 08/2019 no processo de conhecimento, apresentada a contestação e se nela
forem arguidas preliminares ou juntados documentos, abrir vista aos interessados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze)
dias.
ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB 14694/CE), ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB
18556/CE) - Processo 0003333-59.2011.8.06.0089 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não-padronizados Pcg-brasil Multicarteira - Ante o exposto, extingo, sem resolução de
mérito, o presente processo, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Custas já adimplidas pelo autor. Sem
honorários em razão da não formação da relação processual. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado
da presente sentença, arquivem-se estes autos.
ADV: GERLANO ARAUJO PEREIRA DA COSTA (OAB 9544/CE), ADV: EMANUELLE FERREIRA GOMES SILVA MOURA
(OAB 15067/CE) - Processo 0003453-05.2011.8.06.0089 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - REQUERENTE: B.v.
Financeira S.a. C.f.i. - REQUERIDO: Vital Brasil de Oliveira - Ante o exposto, revogo a liminar e julgo improcedente a pretensão
autoral formulada na ação de busca e apreensão, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
485, I do Estatuto Processual Civil. Por conseguinte, expeça-se o competente mandado de devolução do veículo em favor
da parte demandada. Sendo sucumbente o autor da ação de busca e apreensão, condeno esta instituição financeira a arcar
com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Aquelas, se existentes, calculadas segundo a forma
regimental e estes arbitrados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção aos critérios
previstos no art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se a parte autora,
por seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o pagamento das custas. Na ausência de adimplemento,
determino que a Secretaria encaminhe os elementos necessários à Procuradoria Geral do Estado, para sua inscrição na dívida
ativa, utilizando-se do modelo de solicitação disponível no https://www.tjce.jus.br/fermoju/custas-judiciais/, conforme prevê o art.
13 da Lei nº 16.132/16.
ADV: HENRIQUE JOSE DA ROCHA (OAB 35826/CE), ADV: FREDERICO AUGUSTO PARENTE BRITO (OAB 25967/CE),
ADV: FELIPE HASSON (OAB 42682/PR) - Processo 0004501-57.2015.8.06.0089 - Procedimento do Juizado Especial Cível Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - REQUERENTE: Roberto Rebouças dos Santos - REQUERIDO: Brf Brasil
Foods S/A - Diante do exposto, extingo o presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 925,
do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a satisfação da dívida. Sem custas.
ADV: FELIPE LOURENÇO MELLO SILVA (OAB 24387/CE), ADV: DANIEL FREITAS SILVA (OAB 22929/CE) - Processo
0004505-02.2012.8.06.0089 - Monitória - Inadimplemento - REQUERENTE: J.a.c.m. Comercial Ltda - Epp - REQUERIDO:
Municipio de Icapui - Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por J.A.C.M COMERCIAL LTDA-EPP em face do MUNICÍPIO
DE ICAPUÍ, ao argumento do não pagamento das notas fiscais relacionadas ao contrato de prestação de serviços, ramo de
produtos alimentícios, entabulado entre as partes. Assevera que não obstante a entrega das mercadorias durante o período
contratado (junho/2011 a dezembro/2011), o Município deixou de pagar a importância de R$ 43.348,63 (quarenta e três mil,
trezentos e quarenta e oito reais, sessenta e três centavos). Na oportunidade, juntou documentos para atestar suas alegações,
especialmente as notas fiscais. Citado, o Município apresentou Embargos Monitórios alegando a ausência de assinatura
de recebimento das mercadorias, asseverando, pois que não há prova da devida prestação dos serviços, pleiteando, por
conseguinte, a improcedência da ação monitória. Em sede de impugnação aos Embargos, a parte autora/embargante sustentou
que as notas fiscais são documentos hábeis a ensejar a cobrança em face do município, sustentando, ainda que todas elas
encontram-se empenhadas, mas o réu não trouxe tais documentos. Sustenta ainda que os serviços foram prestados. Eis o
que merecia relato. Decido. Visando evitar eventual alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa, converto o presente
julgamento em diligência com o fito de intimar as partes, a autora, por seu advogado, e o município demandado, pessoalmente,
para especificarem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem produzir, caso entendam cabível ao julgamento da
causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão. Consigne-se que, em não havendo manifestação das partes a
respeito, entender-se-á que não há interesse na produção de quaisquer outras provas além das que já figuram nos autos.
Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para a análise de eventuais requerimentos ou, em sendo o caso,
para o julgamento antecipado da lide. Expedientes necessários.
ADV: JOSE GUTEMBERG DA SILVA (OAB 8771/CE) - Processo 0004510-53.2014.8.06.0089 - Usucapião - Usucapião da L
6.969/1981 - REQUERENTE: Antonio Carlos Pereira - REQUERIDO: Espolio de Isidio Monteiro Filho e outros - Eventual pedido
de desistência formulado pela parte autora somente produz efeitos com a homologação pelo juiz da causa, na forma do artigo
158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. In casu, não há que se falar em concordância da parte contrária quanto ao
pedido de desistência formulado pela parte autora. Em razão disso, impende homologar o pedido de desistência da parte autora.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência da parte promovente, e, consequentemente, extingo o presente processo,
sem resolução de mérito, com esteio no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo requerente, sem honorários.
Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição.
ADV: ANA CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 11215/RN), ADV: DANIEL FREITAS SILVA (OAB 22929/CE) - Processo
0004660-05.2012.8.06.0089 - Procedimento Comum - Inadimplemento - REQUERENTE: Ana Maria Ferreira de Oliveira REQUERIDO: Prefeitura Municipal de Icapui - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial para
o fim de CONDENAR o MUNICÍPIO DE ICAPUÍ a pagar a parte autora o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
relativo aos serviços prestados conforme nota de empenho e contrato anexados com a exordial. Noutro quadrante, no que diz
respeito à forma de atualização do valor devido, o Superior Tribunal de Justiça já apreciou a matéria sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema nº 905/STJ), firmando a tese que a correção monetária deve ser calculada pela tabela da Justiça
Federal - IPCA - e os juros de mora à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a qual deu nova
redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a contar da data da citação válida. Assim, tem-se que o marco para a incidência de
referida atualização deve tomar como termo a quo a data da citação válida realizada no processo. No que pertence a aplicação
da correção monetária, entendo por bem fixa-la desde a data de vencimento da nota de empenho, conforme entendimento
jurisprudencial. Por conseguinte, declaro extinto o presente processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo art. 487, I
do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré em custas, na forma regimental, cuja cobrança fica isenta nos termos do artigo
5º da Lei Estadual 16.132/2016; e honorários. Reservo-me para definir o percentual da condenação de honorários advocatícios
em favor do advogado da parte autora após a liquidação do decisum prolatado (CPC/2015, art. 85, § 4º, II). Sentença sujeita ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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reexame necessário (CPC/2015, art. 496, I). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, sem qualquer
requerimento, arquivem-se os autos.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: BARBARA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA (OAB 21494B/CE) - Processo 0006454-85.2017.8.06.0089 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação REQUERENTE: Hozana Viana da Silva - REQUERIDO: Banco Itau S/A - Pelo exposto, resolvo o mérito da demanda, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sem custas e
sem honorários nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: BARBARA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA (OAB 21494B/CE) - Processo 0006457-40.2017.8.06.0089 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação REQUERENTE: Carmosita Isabel dos Santos - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - Pelo exposto, resolvo o mérito da demanda,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sem
custas e sem honorários nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em
julgado, arquivem-se os autos.
ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 22910/CE), ADV: BARBARA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA
(OAB 21494-B/CE) - Processo 0006490-30.2017.8.06.0089 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou
anulação - REQUERENTE: Maria Borges dos Santos - REQUERIDO: Banco Bradesco Sa - Diante do que foi exposto e à luz das
demais regras e princípios atinentes à espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito
da presente demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: A) DECLARAR A INEXISTENCIA do contrato nº 597166609,
realizado pelo Banco Bradesco S/A e, B) CONDENAR o requerido a devolver, de forma simples, os valores indevidamente
descontados do benefício previdenciário da autora referente a quantia de R$ 2.161,80 (dois mil cento e sessenta e um reais
e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária calculada a partir de cada desconto indevido e juros moratórios de 1%
ao mês, incidentes a partir da citação; Assim, extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo
Civil), não havendo custas ou honorários advocatícios nesta fase processual (artigo 55, da Lei 9099/1995). Para fins de recurso
inominado: O prazo para Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias e do Recurso é de 10 (dez) dias, contados da ciência da
sentença. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Cumpra-se com os expedientes necessários.

COMARCA DE IGUATU 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
JUIZ(A) DE DIREITO YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CÍCERO DA SILVA CAVALCANTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0298/2019
ADV: JAMES PEDRO DA SILVA (OAB 24083/CE) - Processo 0005067-58.2019.8.06.0091 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: J.J.O.G. - REQUERIDO: J.M.G.M. - PROMOTOR(A): M.P.E.C. - Conforme disposição
expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria
Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, intime-se a parte autora, através do seu advogado para
apresentar réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: PAULO MARDEN ALVES BEZERRA LIMA (OAB 22915/CE), ADV: MARCIA RUBIA BATISTA TEIXEIRA (OAB 27382/CE)
- Processo 0005373-27.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Jackson Alves de Morais
- REQUERIDO: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019,
publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa
imprimir andamento ao processo, intime-se a parte autora, através do seu advogado para apresentar réplica à contestação no
prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: JUCINEUDO ALVES BORGES (OAB 32016/CE) - Processo 0005634-89.2019.8.06.0091 - Divórcio Litigioso Dissolução - REQUERENTE: S.V.S.B. - REQUERIDO: E.L.B. - ISSO POSTO, ante as razões aduzidas, determino a intimação da
parte autora, para, em 15 (quinze) dias, emendar à inicial apresentando comprovante de pagamento das custas processuais ou
documentos que demonstrem o estado de miserabilidade declarado, de maneira que torne impossível o pagamento das custas
judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.
ADV: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA (OAB 13463/CE) - Processo 0029541-40.2012.8.06.0091 - Reintegração / Manutenção
de Posse - Posse - REQUERENTE: Transnordestina Logistica S.a - REQUERIDO: Município de Iguatu - Ce - Vistos, etc.
Vislumbro a necessidade de prova pericial para bem elucidar o feito. Assim, conforme a dicção do art. 19, § 2º, do Código de
Processo Civil, sendo que a realização de tal prova interessa ao Juízo por configurar elemento imprescindível ao mérito desta
ação. Ademais, a própria parte autora requereu a produção de prova técnica. Feita essa consideração nomeio como perito o
engenheiro civil JANUÁRIO NETO SOBREIRA ALENCAR, credenciado pelo TJCE, devendo o mesmo ser intimado para dizer,
no prazo de 5 (cinco) dias, se algum motivo o torna suspeito ou impedido de realizar a perícia, ex vi do artigo 138, III, do CPC,
c/c artigos 134 e 135, todos do Código de Processo Civil, devendo ser intimado a apresentar ainda, no mesmo prazo, a sua
proposta de honorários, os quais serão pagos antecipadamente pelo requerente. O laudo deverá ser entregue no prazo de 30
(trinta) dias, contados do início da perícia, cabendo ao experto responder minuciosamente aos quesitos a serem apresentados
pelas partes. Intimem-se as partes para apresentarem, no prazo de 05 (cinco) dias, os quesitos a serem respondidos pelo perito,
bem como para indicarem assistente técnico, nos termos do art. 421, § 1º, do Código de Processo Civil. Apresentada a proposta
de honorários, intime-se A TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A para paga-los, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpridos todos os
expedientes aqui determinados e findos os prazos estipulados, voltem-me os autos conclusos. Iguatu, 19 de fevereiro de 2019.
Ana Carolina Montenegro Cavalcanti Juiz
ADV: MAYARA BERNARDES ANTERO (OAB 23604/CE) - Processo 0041209-32.2017.8.06.0091 - Interdição - Antecipação
de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Antonia Graça Mota da Silva - REQUERIDO: Antonia Iraci de Sena Mota CURATELADO: Antonia Iraci de Sena Mota - Vistos, etc. Proceda-se com a juntada da mídia audiovisual da audiência de p. 37.
Após, intime-se à autora para juntar certidão de antecedentes criminais, bem como de laudo médico demonstrando que possui
aptidão para o exercício do encargo de curadora. Ato contínuo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se.
Iguatu, 25 de junho de 2019.
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
JUIZ(A) DE DIREITO YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CÍCERO DA SILVA CAVALCANTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0299/2019
ADV: MARCOS ANTÔNIO SILVA DIAS (OAB 18345/BA), ADV: BOLÍVAR FERREIRA COSTA - ADVOGADOS (OAB 65899BA)
- Processo 0005207-92.2019.8.06.0091 - Tutela Cautelar Antecedente - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - AUTOR:
Sinart Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda - RÉU: Município de Iguatu - Vistos, etc. Inviável a prolação de
sentença neste momento. Considerando que o autor aditou o pedido inicial (art. 303, §1º, I, do CPC), cite-se o requerido. Deixo
de designar audiência de conciliação, ante o manifesto formal do promovido quanto ao seu desinteresse neste ato Intime-se o
requerente sobre a manifestação de p. 195. Cumpra-se. Iguatu (CE), 05 de agosto de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
JUIZ(A) DE DIREITO YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CÍCERO DA SILVA CAVALCANTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0300/2019
ADV: ELIZABETE RIBEIRO E SILVA (OAB 3383/CE) - Processo 0000877-11.2019.8.06.0040 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: JONAS
ANDRADE SILVA - 3 DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para o fim de: a) DESCLASSIFICAR a acusação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 contra o Réu JONAS
ANDRADE SILVA para o delito tipificado no art. 28, da mesma lei b) CONDENAR o Réu como incurso nas penas do artigo 28,
da Lei nº. 11.343/06, submetendo-o à prestação de serviços à comunidade da seguinte forma: Prestação de serviços a uma
entidade pública, a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, durante o prazo de 5 (cinco) meses, consistente em
atribuição de tarefas gratuitas (art. 46, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal), conforme aptidões do condenado, à razão de uma hora
de tarefa por dia de condenação, o que equivale a sete horas semanais, neste ato fixadas de modo a não prejudicar a jornada
normal de trabalho do apenado. 3.1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Uma vez que não vislumbro requisitos para
manutenção da prisão preventiva (previstos nos termos do art. 312 do CPP), CONCEDO o direito ao réu de apelar em liberdade.
Entender diferente seria até uma contradição, visto que nem mesmo em sendo confirmada a sentença haverá a restrição de
sua liberdade. 3.2. DOS PROVIMENTOS FINAIS: Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.
Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, segundo a diretriz do art. 393, II,
do Código de Ritos Penais, e art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Extraia-se a documentação pertinente à execução da pena
(carta de guia), em consonância com os arts. 105 e 106, da Lei de Execuções Penais. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral
para providenciar a suspensão dos direitos políticos do condenado durante o prazo para cumprimento da pena, nos termos do
art. 15, III, da Carta Magna, tão logo haja o trânsito em julgado desta ação. Dê-se baixa do feito na distribuição e proceda-se,
após o trânsito em julgado, o arquivamento dos autos e a consequente incineração da droga apreendida com o condenado.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, pessoalmente, o réu (art. 392, I do CPP) e o órgão do Ministério Público, com vista dos
autos. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU, COM URGÊNCIA, DEVENDO SER POSTO EM LIBERDADE,
SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER NO CÁRCERE.
ADV: JOSE RONALD GOMES BEZERRA (OAB 9656/CE) - Processo 0096232-31.2015.8.06.0091 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Jose Dias dos Santos
- Vistos, etc. Proceda-se com a juntada da mídia audiovisual da audiência de p. 80. Após, intime-se o advogado constituído
pelo acusado para apresentar alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme anteriormente determinado, sob pena
de aplicação de multa de 10 (dez) salários mínimos pelo abandono injustificado da causa, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis (art. 265 do CPP).

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
JUIZ(A) DE DIREITO YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CÍCERO DA SILVA CAVALCANTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0302/2019
ADV: IANNE BEZERRA LOPES (OAB 35715/CE), ADV: ADRIA OLIVEIRA DA SILVA (OAB 36687/CE) - Processo 000623680.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisco Aquino Correia Lima
- REQUERIDO: Estado do Ceará - Município de Iguatu - Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
Cite-se os promovidos para, querendo, contestar em 30 (trinta) dias. Publique-se. Intime-se. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
JUIZ(A) DE DIREITO YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CÍCERO DA SILVA CAVALCANTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0304/2019
ADV: JOSE RONALD GOMES BEZERRA (OAB 9656/CE), ADV: RENATA CHRISTINA PINTO E SILVA (OAB 25604/CE),
ADV: ANTONIO EMERSON MATIAS LIMA (OAB 27361/CE), ADV: BERGSON GOMES BEZERRA (OAB 5969/CE) - Processo
0002007-77.2019.8.06.0091 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - MINISTERIO PUBL:
Ministério Público do Estado do Ceará - AUT PL: Delegacia Regional de Iguatu - RÉU: Emanuel Walyson Gonçalves dos Santos
- Maria Beatriz de Freitas Morais - Elisabeth Cristina Rosa dos Santos - Instrução Data: 08/10/2019 Hora 15:00 Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente
ADV: RENATA CHRISTINA PINTO E SILVA (OAB 25604/CE), ADV: ANTONIO EMERSON MATIAS LIMA (OAB 27361/CE),
ADV: JOSE RONALD GOMES BEZERRA (OAB 9656/CE), ADV: BERGSON GOMES BEZERRA (OAB 5969/CE) - Processo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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0002007-77.2019.8.06.0091 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - MINISTERIO PUBL:
Ministério Público do Estado do Ceará - AUT PL: Delegacia Regional de Iguatu - RÉU: Emanuel Walyson Gonçalves dos Santos
- Maria Beatriz de Freitas Morais - Elisabeth Cristina Rosa dos Santos - Conforme disposição expressa expressa no Provimento
n.º 01/2019, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, designo para o dia 08/10/2019, às 15:00h, a Audiência de
Instrução.
ADV: BERGSON GOMES BEZERRA (OAB 5969/CE), ADV: JOSE RONALD GOMES BEZERRA (OAB 9656/CE), ADV:
RENATA CHRISTINA PINTO E SILVA (OAB 25604/CE), ADV: ANTONIO EMERSON MATIAS LIMA (OAB 27361/CE) - Processo
0002007-77.2019.8.06.0091 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - MINISTERIO PUBL:
Ministério Público do Estado do Ceará - AUT PL: Delegacia Regional de Iguatu - RÉU: Emanuel Walyson Gonçalves dos Santos
- Maria Beatriz de Freitas Morais - Elisabeth Cristina Rosa dos Santos - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas,
que foi designada audiência de Instrução para o dia 08 de outubro de 2019, às 15:00h, na sala de audiências desta Secretaria,
no endereço acima. O referido é verdade. Dou fé.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
JUIZ(A) DE DIREITO YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CÍCERO DA SILVA CAVALCANTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0305/2019
ADV: MARIA LOPES DE ARAUJO (OAB 32174/CE) - Processo 0002301-32.2019.8.06.0091 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Roubo Majorado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Antonio Daniel Vieira de Araujo - VÍTIMA:
Tarciany Carvalho Marques - Assim não ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 397 do CPP,ratifico o recebimento da
denúncia e determino a designação de audiência de instrução,para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e
pela defesa, acareações, se for o caso, e interrogatório do réu. Desta feita, determino a intimação do acusado, requisitando se
for o caso, a sua apresentação, seu advogado/Defensor Público, Ministério Público e as testemunhas, observando-se a parte
final do artigo 396-A,caputdo CPP. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público e a seguir o réu poderá
requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (art. 402 do CPP) e, em caso
de deferimento, a audiência será concluída sem as alegações finais (art. 404 do CPP) Em caso de necessidade de precatória,
assinalo o prazo de 60 (sessenta) dias, com intimação das partes da expedição (Súmula 273 do STJ). Expedientes, solicitando
as certidões requeridas.
ADV: MARIA LOPES DE ARAUJO (OAB 32174/CE) - Processo 0002301-32.2019.8.06.0091 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Roubo Majorado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Antonio Daniel Vieira de Araujo - VÍTIMA:
Tarciany Carvalho Marques - Instrução Data: 08/10/2019 Hora 13:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: MARIA LOPES DE ARAUJO (OAB 32174/CE) - Processo 0002301-32.2019.8.06.0091 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Roubo Majorado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Antonio Daniel Vieira de Araujo - VÍTIMA:
Tarciany Carvalho Marques - Conforme disposição expressa expressa no Provimento n.º 01/2019, da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado do Ceará, designo para o dia 08/10/2019, às 13:30h, a Audiência de Instrução.

COMARCA DE IGUATU - 3ª VARA DA COMARCA DE IGUATU

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
JUIZ(A) DE DIREITO IZABELA MENDONÇA ALEXANDRE DE FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA URIK VICENTE E SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0294/2019
ADV: CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ (OAB 26501A/CE), ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/
SP), ADV: TOME RODRIGUES LEAO DE CARVALHO GAMA (OAB 30766/CE) - Processo 0002920-93.2018.8.06.0091 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A
- Intime-se a parte autora para, no prazo legal, se manifestar sobre os documentos de fls. 65-77.
ADV: ROBSON PINHEIRO DE SOUSA (OAB 13317/CE) - Processo 0005361-13.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: T.I.A.S.S. - Designo para o dia 22/10/2019, às 10:00h, a Audiência de Mediação.
ADV: PAULO MARDEN ALVES BEZERRA LIMA (OAB 22915/CE), ADV: MARCIA RUBIA BATISTA TEIXEIRA (OAB 27382/
CE) - Processo 0005471-12.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Sebastião Djanio
Belo da Silva - Designo para o dia 05/11/2019, às 10:30h, a Audiência de Conciliação.
ADV: MAYARA BERNARDES ANTERO (OAB 23604/CE) - Processo 0005732-74.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Luiza Alves de Oliveira - Intime-se a parte autora para manifestação na forma
do art. 351 do CPC.
ADV: ROSANGELA MARIA ARAUJO SOBREIRA (OAB 40023/CE), ADV: ELISA RAQUEL DE SOUSA PEREIRA (OAB 41289/
CE) - Processo 0005834-96.2019.8.06.0091 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: S.S.S. - Designo
para o dia 15/10/2019, às 10:30h, a Audiência de Mediação.
ADV: ELISA RAQUEL DE SOUSA PEREIRA (OAB 41289/CE), ADV: ROSANGELA MARIA ARAUJO SOBREIRA (OAB 40023/
CE) - Processo 0005838-36.2019.8.06.0091 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: R.S.A.S. Designo para o dia 29/10/2019, às 08:30h, a Audiência de Mediação.
ADV: MARCO ANTONIO SOBREIRA BEZERRA (OAB 9414/CE), ADV: RUAN NEVES RIBEIRO (OAB 39353/CE) - Processo
0005916-30.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: D.A.N. - Designo para o
dia 22/10/2019, às 10:30h, a Audiência de Mediação.
ADV: ROSANGELA MARIA ARAUJO SOBREIRA (OAB 40023/CE), ADV: ELISA RAQUEL DE SOUSA PEREIRA (OAB 41289/
CE) - Processo 0006035-88.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum - Direito de Imagem - REQUERENTE: Luiz Airton Guedes
de Freitas - Designo para o dia 12/11/2019, às 08:30h, a Audiência de Mediação.
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0006092-09.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Marina Ferreira da Silva Roseno - Designo para o dia 05/11/2019, às 08:30h, a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Audiência de Conciliação.
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0006108-60.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum
- Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Antonio Vidal - Designo para o dia 05/11/2019, às 09:00h, a Audiência de
Conciliação.
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE) - Processo 0006109-45.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Maria das Graças Alves - Designo para o dia 05/11/2019, às 09:30h, a Audiência
de Conciliação.
ADV: VIRGILIO PAULINO SOARES (OAB 6258/CE) - Processo 0006140-65.2019.8.06.0091 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Zeneuda Clares Rodrigues - Designo para o dia 12/11/2019, às 09:00h, a
Audiência de Mediação.

3ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 48067-16.2016.8.06.0091
Classe: Interdição
Requerente: Marciana Faustino da Silva
Interditando: Carlos Borges de Oliveira
A Excelentíssima Senhora Izabela Mendonça Alexandre de Freitas, Juíza Titular da 3ª Vara desta Comarca, Estado do Ceará,
na forma da lei, etc., faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele notícia tiverem, que pelo Juízo da 3ª Vara desta
Comarca de Iguatu/CE tramitam os autos da ação acima declinada, cujo objeto trata da interdição de CARLOS BORGES DE
OLIVEIRA, brasileiro, incapaz, filho de José Dias de Oliveira e Francisca Borges de Oliveira, intentada por Marciana Faustino
da Silva, brasileira, solteira, tendo sido concedida, consoante sentença proferida nos autos, já transitada em julgado, tendo sido
este(a) nomeado(a) curador daquele(a), cujo exercício da curatela ficará adstrito a fins econômicos e previdenciários, que
deverá exercer o munus da curatela na forma plena. Dado e passado nesta cidade de Iguatu, aos 15 de janeiro de 2019. Eu,
Izidoro Pereira da Silva Neto, Técnico Judiciário, digitei. E eu, Urik Vicente e Silva, Supervisor de Secretaria da 3ª Vara, conferi
e subscrevo.
Izabela Mendonça Alexandre de Freitas
Juíza de Direito

3ª VARA DA COMARCA DE IGUATU/CE
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo nº 41858-94.2017.8.06.0091
Classe: Interdição
Requerente: Alberico Alencar Mendonça
Interditando: Maria de Lourdes Alencar Mendonça
A Excelentíssima Senhora Izabela Mendonça Alexandre de Freitas, Juíza Titular da 3ª Vara desta Comarca, Estado do Ceará,
na forma da lei, etc., faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele notícia tiverem, que pelo Juízo da 3ª Vara desta
Comarca de Iguatu/CE tramitam os autos da ação acima declinada, cujo objeto trata da interdição de MARIA DE LOURDES
ALENCAR MENDONÇA, brasileira, viúva, filha de Antônio Rodovalho de Alencar e Maria Rosalina de Alencar, intentada por
Alberico Alencar Mendonça, brasileiro, filho de Alberico Cavalcante Mendonça e de Maria de Lourdes Alencar Mendonça,
tendo sido concedida, consoante sentença proferida nos autos, já transitada em julgado, tendo sido este(a) nomeado(a) curador
daquele(a), cujo exercício da curatela ficará adstrito a fins econômicos e previdenciários, que deverá exercer o munus da
curatela na forma plena. Dado e passado nesta cidade de Iguatu, aos 24 de janeiro de 2019. Eu, Izidoro Pereira da Silva Neto,
Técnico Judiciário, digitei. E eu, Urik Vicente e Silva, Supervisor de Secretaria da 3ª Vara, conferi e subscrevo.
Izabela Mendonça Alexandre de Freitas
Juíza de Direito

3ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº: 0030406-29.2013.8.06.0091
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente: Edileuda Alves de Macedo
Requerido: Maria Claudia Bezerra e outros
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Izabela Mendonça Alexandre de Freitas, Juiz(a) Titular da 3ª Vara desta Comarca, Estado
do Ceará, na forma da lei, etc., FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele notícia tiverem, que pelo Juízo
da 3ª Vara desta Comarca de Iguatu/CE tramitam os autos da ação acima declinada, cujo objeto trata Uma casa residencial
localizada na Rua 15 de Novembro, nº 510, bairro Jardim Iguatu/CE, Zona Urbana da Cidade de Iguatu, Estado do Ceará,
construída com edificações de alvenaria, coberta com telhas cerâmicas comuns sobre madeiramentos, composta dos seguintes
comportamentos: 01 sala de Jantar; 01 cozinha; 01 despensa; 01 banheiro social com sanitário; 01 área de serviços; 01 área de
circulação livre, encravada em terreno com área total de 299,28 m2 (duzentos e noventa e noe metros e vinte e oito centímetros
quadrados), medindo 7,60m (sete metros e sessenta centímetros) lineares de frente, por 39,38m (trinta e nove metros e trintas
e oito centímetros) lineares de comprimento, apresentado uma área construída de 139,38 m2 (cento e trinta e nove metros e
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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trinta e oito centímetros) quadrados, com as seguintes confrontaçãos: Ao Norte - com o imóvel de propriedade do Sr. Antônio
Hernandes; Ao Sul - com o imóvel de nº 522, da Igreja Presbiteriana; Ao Leste com a Via Pública 15 de Novembro; e ao Oeste
com terreno extremando com a Rua Professor João Coelho, pertencente aos herdeiros de Agenor de Oliveira, e, como consta,
determinou este Juízo a expedição do presente edital visando a CITAÇÃO dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos,
para que, querendo, possam se manifestar, no prazo de 20 (vinte) dias. Dado e passado nesta cidade de Iguatu, 24 de julho de
2019. Eu, Tereza Ingridi Santos Pereira, Servidora Municipal à disposição do TJCE, digitei. E eu, Urik Vicente e Silva, Supervisor
de Secretaria, subscrevo.
Iguatu/CE, em 24 de julho de 2019.
Izabela Mendonça Alexandre de Freitas
Juíza de Direito
Assinado por Certificação Digital

COMARCA DE IRACEMA - VARA UNICA DA COMARCA DE IRACEMA

EDITAL DE INT E R D IÇÃO
Justiça Gratuita
(Concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme despacho do Dr. Abraão Tiago Costa e Melo, MM. Juiz
Substituto, às fls. 20.)
Processo civel n° 877-16.2014.8.06.0192-(Interdição)
O Doutor Diogo Altorbelli Silva de Freitas, MM. Juiz de Direito, respondendo por esta Comarca de iracema, Estado
do Ceará, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juizo foi decretada a
interdição de MARIA ANTONIA DA SILVA, brasileira, filha de Raimundo Almeida Silva e de Terezinha Germano da Silva, nascida
aos 29/03/1982 natural de Ereré/CE; e, por ser incapaz de administrar seus bens, em razão de ser portadora de Epilepsia e
não possuir o necessário discernimento para os atos de sua vida civil, nomeando-he como curadora sua irma, ora promovente,
Antônia Luciene da Silva, que deverá representá-la em todos os alos da vida civil. O referido processo foi julgado em 11 de
junho de 2018, pelo MM. Juiz de Direito, respondendo, Diogo Altorbelli Silva de Freitas, cuja parte dispositiva da sentença é
a seguinte: Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na
prefacial, para decretar a interdição de MARIA ANTONIA DA SILVA, e nomear-Ihe como seu curador a sua irma, ora
promovente, ANTONIA LUCIENE DA SILVA, a qual passará a exercer somente os atos diretamente relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial do interditado, isto com fulcro no artigo 1.767, I, do Código Civil Brasileiro,
c/c 30, do art. 84 e art.85, ambos da Lei n° 13.146/2015. Este edital será publicado por 3 (tres) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, no Diário da Justiça, para os devidos fins. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Iracema, Estado do Ceará,
Secretaria de Vara Unica, aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2018. Eu, _______, Carlos Holanda Oliveira, Técnico
Judiciário, o digitei e conferi. Eu, ________, Maria do Carmo Alves de Sena Costa, Supervisora Judiciaria, o subscrevo.
Diogo Altorbelli Silva de Freitas
Juiz de Direito - Respondendo

COMARCA DE IRAUÇUBA - VARA UNICA DA COMARCA DE IRAUÇUBA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRAUCUBA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDIMAR GOMES ALVES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0141/2019
ADV: JARBAS JOSE SILVA ALVES (OAB 8444/CE) - Processo 0000092-69.2019.8.06.0098 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: P.S.M. - CERTIFICA, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência
de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 10:00h . O referido é verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: EMANUEL RICARDO REIS CHAVES (OAB 31879/CE) - Processo 0000110-27.2018.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Abraao Almeida de Sousa - CERTIFICA, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 09:30h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000185-32.2019.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: MARIA SOCORRO BASTOS - CERTIFICA, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 11:00h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000187-02.2019.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: MARIA SOCORRO BASTOS - CERTIFICA, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 11:30h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000190-54.2019.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: MARIA SOCORRO BASTOS - CERTIFICA, face
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

603

às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 13:30h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: VALDELUCIA DESOUSA FERNANDES (OAB 33682/CE) - Processo 0000350-79.2019.8.06.0098 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: MARIA OFELIA BRAGA - CERTIFICA, face às prerrogativas por
lei conferidas, em cumprimento ao despacho de fls. 27, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às
08:30h na Sala de Audiência. O referido é verdade. Dou fé.
ADV: VALDELUCIA DESOUSA FERNANDES (OAB 33682/CE) - Processo 0000366-33.2019.8.06.0098 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: ANTONIO GENIVAL FERNANDES PEREIRA - CERTIFICA, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 09:00h . O referido é
verdade. Dou fé. .

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRAUCUBA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDIMAR GOMES ALVES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0142/2019
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000072-78.2019.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: RAIMUNDO GONÇALVES LIMA - CERTIFICA, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 15:30h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000131-66.2019.8.06.0098 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: MARIA DA COSTA SILVA - CERTIFICA, face às prerrogativas por lei
conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 14:00h . O referido é verdade. Dou fé.
Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000186-17.2019.8.06.0098 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Socorro Bastos - CERTIFICA, face às prerrogativas
por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 05/11/2019, às 08:30h . O referido é verdade. Dou fé.
Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000189-69.2019.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: MARIA SOCORRO BASTOS - CERTIFICA, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 14:30h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130-0/CE) - Processo 0006660-38.2018.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Aparecida Araújo - CERTIFICA, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 05/11/2019, às 09:00h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130-0/CE) - Processo 0006774-74.2018.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - REQUERENTE: Maria Dilma Bruno dos Santos - CERTIFICA, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 04/11/2019, às 15:00h . O referido é
verdade. Dou fé. Iraucuba/CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130-0/CE) - Processo 0006903-79.2018.8.06.0098 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - REQUERENTE: José Gomes Soares - CERTIFICA, face às prerrogativas
por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 05/11/2019, às 09:30h . O referido é verdade. Dou fé.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRAUCUBA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EDIMAR GOMES ALVES DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0146/2019
ADV: MARCIA SALES LEITE SILVEIRA (OAB 11371/CE) - Processo 0002287-37.2013.8.06.0098 - Petição - Auxílio-Doença
Previdenciário - REQUERENTE: Vilani Borges Gomes - CERTIFICA, face às prerrogativas por lei conferidas, fica designada a
audiência de Instrução para o dia 02/10/2019, às 11:00h na Sala do Plenário. O referido é verdade. Dou fé.
ADV: JOSE LEITE DE CARVALHO NETO (OAB 26083/CE), ADV: PAULO ANDERSON QUEIROZ GUARANY (OAB 32528-0/
CE) - Processo 0002536-17.2015.8.06.0098 - Petição - Auxílio-Doença Acidentário - REQUERENTE: Rychard Veras Pires CERTIFICA, face às prerrogativas por lei conferidas, fica designada a audiência de Instrução para o dia 02/10/2019, às 15:00h
na Sala do Plenário. O referido é verdade. Dou fé.

COMARCA DE ITAPIPOCA - 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Itapipoca
1ª Vara da Comarca de Itapipoca
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS)
Processo nº:

0015059-81.2017.8.06.0101

Classe:
Assunto:
Requerente:

Usucapião
Aquisição
Lourenco de Sousa Marinho Neto
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Jose Evaristo de Araujo
R$ 57.520,00

A autoridade judicial, que abaixo subscreve, FAZ SABER AOS INTERESSADOS, aos que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que, por este Juízo, tramita uma ação de usucapião acima referida, de um veículo marca L-200 Triton,
ano 2007/2008, NKH5991, de cor prata, chassi nº. 93XJNKB8T8C700005, e que SEJA(M) CITADO(S) HÉLIO MARCELINO DE
SOUSA FILHO, para, querendo, conte ste a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se presumirem aceitos
como verdadeiros os fatos articulados por Lourenco de Sousa Marinho Neto. CUMPRA-SE. Itapipoca/CE., em 10 de setembro
de 2019.
Leslie Anne Maia Campos
Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA
JUIZ(A) DE DIREITO LESLIE ANNE MAIA CAMPOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JANAINA MALVEIRA TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0334/2019
ADV: JOSE EURIAN TEIXEIRA ASSUNCAO (OAB 6252/CE) - Processo 0015385-41.2017.8.06.0101 - Execução da Pena Aplicação da pena - RÉU: Joao Neves Teixeira - Feitas tais considerações, como me autoriza o art. 61 do CPP, com fundamento
nos arts. 109, VI c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, reconheço o implemento do prazo de prescrição da pretensão executória estatal
referente à presente carta de guia, e, por consequência, nos termos do art. 107, IV, do CPB, declaro extinta a punibilidade de
JOÃO NEVES TEIXEIRA. P.R.I.Oficie-se ao TRE para fins de restabelecimento dos direitos políticos do apenado. Dê-se ciência
ao Ministério Público. Após as diligências, arquive-se. Cumpra-se.

COMARCA DE ITAPIPOCA - 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA

PODER JUDICIARIO 2ª Vara da Comarca de Itapipoca
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)
Processo nº 0010560-25.2015.8.06.0101
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Assunto: Cédula de Crédito Bancário
Exequente: Unicrcd Fortaleza Cooperativa dc Econ e Credito Mutuo dos Profis da Saude e de Peq. Empr, Micro Ou
Microempr das Regiões
Executado: Maria José Furtado Lopes c outro
Valor da Causa: RS 11.601,72
A Dra. Leslie Anne Maia Campos Juíz(a) de Direito respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Itapipoca, Estado do
Ceará» por nomeação legal, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS, virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa neste Juízo uma ação dc Execução de Título Extrajudicial (Proc. N°
10560-25.2015.8.06.0101/0), sendo exequente UNICRED FORTALEZA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO
DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DE PEQUENAS EMPRESAS, MYCROEMPRESAS OU MICROEMPREENDEDORES DAS
REGIÕES CENTRO E LESTE DO CEARÁ LTDA e executada MARIA JOSÉ FURTADO LOPES, brasileira, solteira, enfermeira,
inscrita no CPF sob o N° 817.841.123-72, e estando a executada cm lugar incerto e não sabido, pelo presente EDITAL, com
o prazo de 20 (vinte) dias. fica o(a) mesmo(a) CITADO(A), para, no prazo de 03 (três) dias, que correrá na secretaria de vara
após decorrido o prazo do edital, pagar o débito da inicial no valor de R$ 11.601,72 (onze mil seiscentos e um reais e setenta e
dois centavos), acrescido de juros e correção ou nomear bens à penhora, podendo oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do decurso do prazo do Edital supra, independente de penhora, depósito ou caução (artigos 915 caput. c/c artigo
914 caput, ambos do CPC), que caso o valor cobrado seja pago integralmente no prazo de 03 dias, a verba honorária será
reduzida pela metade (§ 1º do art. 827 do NCPC). ItapipocaCe), 14 de maio de 2019. Eu. Fatima de Jesus, aux. de secretaria o
digite, e Eu, Maria Lenilda Ribeiro, Supervisora de Unidade Judiciaria.
Dra. Leslie Anne Maia Campos
Juiza de Direio - Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA
JUIZ(A) DE DIREITO GONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA LENILDA RIBEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0259/2019
ADV: ROGER MADSON SILVEIRA MONTEIRO (OAB 16177/CE) - Processo 0001645-45.2019.8.06.0101 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Oliveira Babosa - Em atendimento à recomendação do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, para realização da “SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO” (de 04 a 08/11/2019), foi designada
Audiência de Conciliação para o dia 07 de novembro de 2019 às 10:00 horas, a ser realizada pelo Núcleo de Conciliação (NPC)
da 2ª Vara deste Juízo, fórum local.
ADV: JOSE FRANKLIN MENEZES DANTAS (OAB 17933/CE) - Processo 0002959-26.2019.8.06.0101 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Teresinha Roberlandia de Castro Albuquerque - Antônio Junior
Magalhães - Francisco Mateus Mota Araujo - Ailson Teixeira dos Santos - Jeane Chaves Araújo - Luiz Ferreira Pinto - Maria
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Claudia Rosa Lima - Wesley Teixeira Alves Barros - Conforme disposição expressa no Provimento Nº. 01/2019, emanado da
Corregedoria Geral da Justiça, determino que seja intimada a parte autora, através do seu Advogado, para apresentar Réplica ,
no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: MARCSON MOREIRA DA SILVA (OAB 33012/CE) - Processo 0003287-53.2019.8.06.0101 - Procedimento Comum Propriedade - REQUERENTE: Otávio Rosa da Conceição - Em atendimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça CNJ, para realização da “SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO” (de 04 a 08/11/2019), foi designada Audiência de Conciliação
para o dia 08 de novembro de 2019 às 10:30 horas, a ser realizada pelo Núcleo de Conciliação (NPC) da 2ª Vara deste Juízo,
fórum local.
ADV: EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA (OAB 22394/CE) - Processo 0014997-75.2016.8.06.0101 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Francisco Gessi Pereira - Cumpra-se na forma determinada à fl. 155,
última parte, quanto à intimação do requerido para apresentação de memoriais, prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: ÍCARO CÉSAR AGUIAR BARBOSA (OAB 36049/CE) - Processo 0016954-77.2017.8.06.0101 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Aurelio Miranda da Silva - Conforme disposição expressa no Provimento Nº.
01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, determino que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar
contrarrazões ao recurso, no prazo de 15(quinze) dias.
ADV: LUIS CARLOS TEIXEIRA FERREIRA (OAB 12593/CE), ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349-A/SP) - Processo
0016990-56.2016.8.06.0101 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Jose Soares Barbosa
- REQUERIDO: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Nao Padronizados (fidc Npl I) - Oficie-se à Caixa Econômica
para que remeta, no prazo de quinze dias, extrato da conta 0748.0013.000000061866-6, de fevereiro de 2014 a abril de 2014,
conta-corrente (se houver) e poupança. Com a juntada dos extratos, intimem-se as partes para que digam acerca, no prazo de
quinze dias.
ADV: VICENTE TAVEIRA DA COSTA NETO (OAB 30021-0/CE) - Processo 0028646-39.2018.8.06.0101 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Sandro Cristiano Montenegro Correia - Intime-se a parte apelada,
através de seu patrono, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 76/79, no prazo de 15(quinze)
dias.
ADV: MIKHAIL GOMES LE SUEUR (OAB 20064/CE) - Processo 0029190-27.2018.8.06.0101 - Monitória - Contratos
Bancários - REQUERIDO: Carlos Rodrigues Pires (moto Pecas R10), Na Pessoa de Seu Rep Legal Carlos Rodrigues Pires e
outros - Certifico, como me faculta a lei, que, em atendimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para
realização da “SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO” (de 04 a 08/11/2019), foi designada Audiência de Conciliação para o dia
07 de novembro de 2019 às 09:00 horas, a ser realizada pelo Núcleo de Conciliação (NPC) da 2ª Vara deste Juízo, fórum local.

EDITAL DE CURATELA – 2ª PUBLICAÇÃO
Processo nº: 0028183-97.2018.8.06.0101
Classe: Interdição
Requerente: Maria Lucia de Sousa Teixeira
Interditando: Angela Maria Soares
Dá-se a gratuidade da Justiça, conforme decisão do MM. Juiz de Direito, Dr. José Arnaldo dos Santos Soares, às fls.
34/34v. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de Itapipoca/CE, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a interdição de ÂNGELA MARIA
SOARES, brasileira, solteira, portadora do RG nº 2005021021297 SSPDS/CE e CPF nº 720.656.483-68, filha de Gesilê Soares
Freires e de Maria Neuda Lopes, nascida em 11/06/1972, que é portador de transtorno devido a disfunção cerebral (HD - CID
10: F06.8). Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). MARIA LÚCIA DE SOUSA TEIXEIRA, brasileira, viúva, agricultora, CURADOR(A)
DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo
foi julgado em 21/06/2019, cujo teor final da sentença é o seguinte: “declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos da
vida civil nos termos dos arts. 4º, III, e 1.767, I, do CC e nomeio-lhe como curadora a requerente MARIA LÚCIA DE SOUSA
TEIXEIRA, sua mãe biológica, portadora do RG nº 2317168/92 – SSP/CE e CPF 863.806.643-00, nascida em 26/09/1943, que
deverá representá-lo na prática dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85 do EPD)
e, no tocante aos demais atos da vida civil, deverá simplesmente acompanhá-lo e orientá-lo sem, contudo, restringir
ou suprimir sua vontade (art. 85, §1º, do EPD), destacando-se que não poderá alienar ou onerar bens eventualmente
pertencentes ao interdito, sem autorização judicial”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo
de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015, e afixado no átrio do Fórum. Itapipoca/CE, em 09 de setembro de
2019. Eu, Lúcia Feitosa aux. de secretaria, o digitei e eu, _____ Maria Lenilda Ribeiro, Supervisora de Unidade Judiciária., o
subscrevo.
Dr. Gonçalo Benício de Melo Neto
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA
JUIZ(A) DE DIREITO GONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA LENILDA RIBEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0260/2019
ADV: RAFAEL DUTRA FREIRE (OAB 35775/CE) - Processo 0003433-94.2019.8.06.0101 (apensado ao processo 000306670.2019.8.06.0101) (processo principal 0003066-70.2019.8.06.0101) - Relaxamento de Prisão - Roubo - RÉU: Antonio Jerfesson
Santana Pinto - Inicialmente, ressalto que não há qualquer modificação na situação processual do peticionante desde a
decretação de sua prisão preventiva, nada tendo dito o defendente a ilidir os argumentos da decisão outrora proferida. No dia do
fato, o indigitado foi preso após ter supostamente roubado a vítima, utilizando-se ele e o comparsa de violência desnecessária,
colocando uma faca contra o pescoço do ofendido. De destacar que Antônio Jerfesson e o outro suposto infrator teriam saído
de Uruburetama para virem praticar o delito nesta pacata cidade, em que crimes desta espécie raramente ocorrem. Assim, o
tipo de delito e a forma como que teriam sido praticados trazem verdadeiro desassossego à sociedade itapipoquense, não
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habituada ao cometimento de roubos como o ora mencionado. Por fim, há a informação de que os indigitados teriam praticado
outro crime similar, naquele mesmo dia, na cidade de Tururu, possivelmente utilizando uma arma de fogo. Assim, pelos motivos
aqui esposados e por aqueles trazidos na decisão que decretou a segregação cautelar, tenho por necessária, para a garantia da
ordem pública, a manutenção da prisão do requerente, não sendo suficiente sua substituição por medidas cautelares, razão por
que denego o pleito defensivo. Intimem-se.
ADV: CLEUDIVANIA BRAGA VERAS (OAB 21560/CE), ADV: MACKSON BRAGA BARBOSA (OAB 31841/CE) - Processo
0017327-45.2016.8.06.0101 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Injúria - REPRESENTANTE: Mayara Livia Teixeira de
Paula - Notifique-se a querelante, por seu advogado, para que diga, no prazo de quinze dias, quanto ao paradeiro da querelada.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA
JUIZ(A) DE DIREITO GONÇALO BENÍCIO DE MELO NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA LENILDA RIBEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0261/2019
ADV: SILVIA RAQUEL MOURA SOUTO (OAB 27364/CE), ADV: MATHEUS BRUNO TEIXEIRA ALVES (OAB 35403/CE) Processo 0004884-41.2017.8.06.0032 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Ailton Rodrigues de Sousa - INVDO: José
Rodrigues de Sousa - Considerando que, no dia 16/09/2019, ocorrerá a dedetização do fórum de Itapipoca, impedindo a
realização da audiência de conciliação aprazada, redesigno-a para o dia 12/09/2019, às 14:00, devendo ser intimadas as partes
interessadas através de seus advogados. Quanto ao ofício cuja expedição foi determinada à fl. 309, tendo em vista o pedido de
fl. 319, determino aguarde a secretaria para expedi-lo após a realização do ato audiencial, quando deliberarei acerca deste e de
outros pleitos eventualmente pendentes. Expedientes necessários.

COMARCA DE ITAITINGA - 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0740/2019
ADV: MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA (OAB 24247/CE), ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 141458A/CE) - Processo 0010320-71.2017.8.06.0099 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Luis Pires
Ferreira - REQUERIDO: Banco Bmg S.a - DISPOSITIVO Por todo o exposto, julgo extinto o feito SEM resolução do mérito,
nos termos da fundamentação supra. Publique-se, registre-se, intimem-se. Estabelecido o trânsito em julgado, arquive-se com
baixa. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0741/2019
ADV: ROMULO WEBER TEIXEIRA DE ANDRADE (OAB 14415/CE), ADV: CLIVIA PINHEIRO DE LAVOR (OAB 25371/CE)
- Processo 0001480-53.2009.8.06.0099 - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - REQUERENTE: Municipio de Itaitinga e outros REQUERIDO: Mauro Tavares Cavalcante - Ademais, o município de Itaitinga peticionou nos autos e informou que a 1ª Câmara
do extinto Tribunal de Contas do Município proferiu acórdão reconhecendo a legalidade e concessão dos registros de atos de
admissão de pessoal (processo 2004.Itg.Adm.20.264/11). Face ao exposto, não estando comprovada a má-fé ou a existência
de qualquer dano ao patrimônio público, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com a devida baixa. Sem custas ou honorários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0742/2019
ADV: EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR (OAB 28108/CE) - Processo 0001482-08.2018.8.06.0099 - Alvará
Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Aurelia Pinheiro Rangel - ANTE O EXPOSTO, em consonância
com o parecer ministerial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, c/c art. 1º, § 1º da Lei nº 6.858/80, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO para autorizar a requerente a receber os valores depositados junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em nome do
seu falecido esposo Sr.Francisco Joseleide Assunção Rangel. Determino a expedição do pertinente ALVARÁ para a requerente
proceder o levantamento dos valores depositados junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Sem custas, visto ser a requerente
beneficiária da justiça gratuita. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0743/2019
ADV: ABDIAS JUNIO CAVALCANTE OLIVEIRA (OAB 7807/CE), ADV: ANA PAULA MENEZES DE AZEVEDO (OAB 28275/
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CE) - Processo 0007193-67.2013.8.06.0099 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - REQUERIDO: Abdias Patrício
Oliveira - Acato o pedido do Ministério Público às fls.1047. Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, informar
se as falhas apontadas no Parecer Financeiro n°272/2012 (fls.15/17) foram superadas, bem como para que tragam aos autos
resultado do julgamento da Tomada de Contas Especial. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0745/2019
ADV: LUIZ EDUARDO MORAES JUNIOR (OAB 12136/CE), ADV: DANIEL PAGLIUCA (OAB 13596/CE) - Processo 001193329.2017.8.06.0099 - Mandado de Segurança - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - IMPETRANTE: Olívia Beatriz de
Souza Oliveira - IMPETRADO: Prefeito Municipal de Itaitinga e outros - Pelo exposto, com amparo no parecer Ministerial,
CONCEDO a segurança, ratificando a liminar concedida em decisão de fls.87/88, em definitivo, declarando a ilegalidade e
inconstitucionalidade dos atos ou omissões administrativas, consistentes na não concessão da licença maternidade e do integral
pagamento da remuneração da impetrante durante todo o período de gozo do benefício de licença maternidade. Custas, na
forma da lei, pela pessoa jurídica a que encontra-se vinculada a autoridade coatora. Sem honorários advocatícios, nos termos
do art. 25 da 12.016/2009. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (Lei Nº12.016/2009, art. 14, § 1º). Decorrido o prazo
para recurso voluntário, com ou sem este, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reapreciação, sem prejuízo
da imediata efetivação dos efeitos da segurança concedida. P. R. I. C. Expedientes necessários. Itaitinga/CE, 04 de setembro
de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0746/2019
ADV: ANTONIO HAROLDO GUERRA LOBO (OAB 15166-0/CE) - Processo 0009503-75.2015.8.06.0099 - Procedimento
Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Osvaldo Gonçalves Pereira - REQUERIDO: Banco Itaucard S/A - Ante o
exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Publique-se, registre-se e
intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com a devida baixa. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0748/2019
ADV: HENRIQUE LEONARDO TORRES DE OLIVEIRA (OAB 20377/CE) - Processo 0000254-18.2006.8.06.0099 Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - IMPETRANTE: Sindicato dos Servidores Publicos de Itaitinga
e outro - Recebidos hoje. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 216/217
e requerer o que entender pertinente. Expedientes necessários.

O Dr. Christiano Silva Sibaldo de Assunção, Juíz de Direito Titular da Comarca de Itaitinga, Estado do Ceará, por
nomeação legal, na forma da lei etc.
Processo nº : 00009044-10.2014.8.06.0099/0
Expediente de 02/09/2019- Sentença- Dispositivo: Nos termos do inciso VIII, do artigo 485, do Novo Código de Processo
Civil, extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando o autor desistir da ação, sendo esta a hipótese dos autos,
conforme se depreende do petitório mencionado. Assim, o processo deve ser extinto. Por tais fundamentos, homologo o pedido
de desistência requerido pela parte autora, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando a extinção do processo
sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários.
Com o trânsito em julgado desse decisum, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa na distribuição. Expedientes necessários.
Advogado (a) Dr. (a). CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/CE Nº 23649-A
Dr. Christiano Silva Sibaldo de Assunção, Juíz de Direito Titular da Comarca de Itaitinga

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0749/2019
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649/CE) - Processo 0007005-40.2014.8.06.0099 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Bv Credito, Financiamento e Investimentos S/A - REQUERIDO:
Francisco Flavio Cardoso Mota - Isto Posto, diante das razões e fundamentos acima expendidos, HOMOLOGO por sentença,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, o ACORDO firmado pelas partes às
fls. 44/48. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado arquivem-se com a devida baixa na distribuição.
Expedientes necessários.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0750/2019
ADV: GERLANO ARAUJO PEREIRA DA COSTA (OAB 9544/CE), ADV: RENATA COLARES DOS SANTOS SOARES (OAB
27375/CE) - Processo 0006705-78.2014.8.06.0099 - Reintegração / Manutenção de Posse - Propriedade - REQUERENTE:
Banco Itauleasing S.a - REQUERIDO: Jose Wilson Candea Silva Filho - sto Posto, diante das razões e fundamentos acima
expendidos e com amparo n manifestação do Ministério Público, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, o ACORDO firmado pelas partes às fls. 46/47, para que surta os efeitos
legais.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANO SILVA SIBALDO DE ASSUNÇÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRESSA NOBRE DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0752/2019
ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE), ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 141458-A/CE)
- Processo 0011136-53.2017.8.06.0099 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Luis Pires Ferreira REQUERIDO: Banco Bgn S.a (banco Cetelem) - Dessa forma, com base no art. 373 do NCPC, os ônus da prova ficam assim
distribuídos: A) ao autor, quanto a existência e quantificação de dano moral; B) ao réu, quanto a existência do negócio jurídico
e prova do depósito em conta da requerente; Ademais, intimem-se as partes para especificarem, no prazo de 15 (quinze) dias,
as provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355,I do NCPC. Expedientes
necessários.

O Dr. Christiano Silva Sibaldo de Assunção, Juíz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Itaitinga, Estado do
Ceará, por nomeação legal, na forma da lei etc.
Processo nº : 0021726-55.2018.8.06.0099/0
FAZ SABER a quem o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tem curso na 1ª Vara desta Comarca de
Itaitinga, uma Ação de Alteração Consensual de Regime de Bens do Casamento por FELIPE VIEIRA DO NASCIMENTO e
SAMYLLE ASSUNÇÃO CAVALCANTE, na qual o MM. Juiz à fl. 23 dos autos determinando a expedição do presente Edital nos
termos do art. 734 do CPC, A alteração do regime de bens do casamento, observados os requisitos legais, poderá ser requerida,
motivadamente, em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração,
ressalvados os direitos de terceiros., §1º Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a
publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30
(trinta) dias da publicação do edital. Itaitinga - Ceará, 10/09/2019.

COMARCA DE ITAPAJÉ - 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPAJÉ

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPAJÉ
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PORTO SALES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUSIANE BASTOS MARQUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0168/2019
ADV: GUSTAVO DE SOUSA LOPES (OAB 18095/CE) - Processo 0001128-43.2019.8.06.0100 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: ADMINSTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA ANTE O EXPOSTO, pela desistência da parte autora, hei por bem EXTINGUIR O PROCESSO sem resolução de mérito, o que
faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se
os presentes autos. P.R.I.C.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo 0001177-84.2019.8.06.0100 - Procedimento Comum - Nulidade
- REQUERENTE: Antonio Pereira Negreiros - ANTE O EXPOSTO, pela ausência de interesse de agir, hei por bem INDEFERIR a
petição inicial, artigo 330, III, CPC e EXTINGUIR O PROCESSO sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485,
inciso VI do CPC. Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, considerando que é
beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tal verba ficará sobrestada até que demonstrada a alteração de sua situação
econômica, no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de conformidade com o artigo 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado
e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo 0001243-98.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum - Nulidade
/ Anulação - REQUERENTE: A.B.L. - DITO ISTO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTA
a presente ação, com resolução de mérito, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO, o que faço com esteio no art. 487, II c/c art.
332, § 1º do CPC. Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, contudo, considerando que é
beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tal verba ficará sobrestada até que demonstrada a alteração de sua situação
econômica, no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de conformidade com o artigo 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado
desta decisão, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. P. R. I. C.
ADV: ERICK FREITAS MEDEIROS DE OLIVEIRA (OAB 16419/CE), ADV: ROMULO SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 16409/
CE) - Processo 0004919-93.2014.8.06.0100 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Oliveira
Sousa Matos - Isto posto, por sentença, JULGO EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO o presente feito, com arrimo no
art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com
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as cautelas de estilo. P.R.I.C.
ADV: MARCIA SALES LEITE SILVEIRA (OAB 11371/CE) - Processo 0005158-97.2014.8.06.0100 - Procedimento Comum
- Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Francisco Jairo Rodrigues Marques - Isto posto, por sentença, JULGO
EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO o presente feito, com arrimo no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C.
ADV: MARCIA SALES LEITE SILVEIRA (OAB 11371/CE) - Processo 0006230-22.2014.8.06.0100 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - REQUERENTE: Mariza Cavalcante da Costa - REQUERIDO: Inss
Intituto Nacional de S. Social - Isto posto, por sentença, JULGO EXTINTO SEM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO o presente feito,
com arrimo no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se
os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C.
ADV: ERICK FREITAS MEDEIROS DE OLIVEIRA (OAB 16419/CE), ADV: ROMULO SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 16409/CE)
- Processo 0006488-66.2013.8.06.0100 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: João Regis
Cruz Mota - Ante o exposto, atenta à legislação pertinente, à jurisprudência dominante, aos princípios de direito aplicáveis à
espécie e ao que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, o que faço com fulcro no art. 487,
I, do CPC. Considerando que a parte autora restou vencida, condeno-a, ao pagamento das custas e despesas processuais,
contudo, considerando que é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tal verba ficará sobrestada até que demonstrada
a alteração de sua situação econômica, no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de conformidade com o artigo 98, § 3º do CPC.
Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no correspondente a 10% sobre o valor da causa, conforme art.
85, § 2º, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
ADV: MARCIA SALES LEITE SILVEIRA (OAB 11371/CE) - Processo 0006501-02.2012.8.06.0100 - Procedimento Comum
- Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Jeremias Gomes de Sousa - REQUERIDO: Inss - Ante o exposto, atenta
à legislação pertinente, à jurisprudência dominante, aos princípios de direito aplicáveis à espécie e ao que mais dos autos
consta, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de condenar o INSS a conceder ao autor
auxílio-doença calculado na forma dos artigos 59 a 64 da lei nº 8.213/91, até que seja o requerente reabilitado para função a
que esteja apto e que garanta o seu sustento, devendo o autor, porém, se submeter periodicamente às perícias e ao processo
de reabilitação determinados pelo réu. A datada concessão do benefício será a data da cessação do benefício anterior na
esfera administrativa. Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora,deve ser observado o julgamento
proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947, bem como o Manual
de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Arcará o
vencido com o pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a
soma das prestações vencidas até a data desta sentença (Súmula 111, do STJ). Após o trânsito em julgado desta sentença,
encaminhem-se os autos à Procuradoria do INSS para cálculo dos atrasados. P.R.I.C
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0007495-88.2016.8.06.0100 - Busca e Apreensão Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Volkswagen S. A. - DITO ISTO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, o que faço com esteio no artigo 485, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas e despesas processuais, assim
como dos honorários sucumbenciais, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.
P.R.I.C.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288-0/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ANTONIO
LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0007625-44.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Nulidade - AUTOR: Francisco Diego Sousa Mesquita - RÉU: Bradesco Capitalizaçao - Ante o exposto, atenta à legislação
pertinente, à jurisprudência dominante, aos princípios de direito aplicáveis à espécie e ao que mais dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade da
cobrança pelo serviço de título de capitalização, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, isto é, a quantia de R$
400,00 (quatrocentos reais), com os acréscimos legais, ou seja, juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso,
isto é, do desconto indevido. Mesmo diante da sucumbência recíproca, não haverá a condenação das partes em custas e
honorários de advogado em razão da previsão expressa do artigo 55, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado desta decisão,
arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288-0/CE), ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669B/CE), ADV:
ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0008042-94.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Nulidade - AUTORA: Teresa Maria Araujo Farias - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - DITO ISTO, por sentença,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, face à ocorrência da
PRESCRIÇÃO, o que faço com esteio no art. 487, II c/c art. 332, § 1º do CPC. Não haverá a condenação do vencido em custas e
honorários de advogado em razão da previsão expressa do artigo 55, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado desta decisão,
arquivem-se os autos, com as devidas baixas.
ADV: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315-A/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288-0/
CE), ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0008047-19.2017.8.06.0100 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Nulidade - AUTOR: Jose Marques Brandao - RÉU: Banco Bradesco Cartoes S.a. - DITO ISTO, por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, face à
ocorrência da PRESCRIÇÃO, o que faço com esteio no art. 487, II c/c art. 332, § 1º do CPC. Não haverá a condenação do
vencido em custas e honorários de advogado em razão da previsão expressa do artigo 55, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em
julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.
ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 14458/
CE) - Processo 0008157-18.2017.8.06.0100 - Procedimento Comum - Nulidade - REQUERENTE: Jose Pereira Rodrigues REQUERIDO: Banco Bcv S.a (banco Schain) - Adquirido Pelo Banco Bmg - Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta,
por sentença, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo constante nos autos às fls. fls. 85/87,
e, por via de consequência, julgo extinta a presente ação com resolução de mérito, o que faço com esteio no art. 487, inciso III,
“b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. Sem
custas, face o deferimento da gratuidade judiciária. P. R. I. C.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288-0/CE), ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669B/CE), ADV:
ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0009554-49.2016.8.06.0100 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Nulidade - AUTOR: Joao Gerardino de Mesquita - RÉU: Banco Bradesco S/a. - Agência de Itapajé-ce. - Ante o
exposto, atenta à legislação pertinente, à jurisprudência dominante, aos princípios de direito aplicáveis à espécie e ao que mais
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dos autos consta, defiro o pedido de justiça gratuita requerido às fls. 02, porém JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
o que faço com fulcro no art. 487, I, do CPC. Não haverá a condenação do vencido em custas e honorários de advogado em
razão da previsão expressa do artigo 55, da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de
estilo.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE), ADV: RAFHAEL GOMES MACHADO (OAB 15727/CE) - Processo
0009593-46.2016.8.06.0100 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Miracy Maria Bastos
Brandão - REQUERIDO: Edmar Barbosa Feijão - Pelo exposto, atenta à legislação pertinente, à jurisprudência dominante, aos
princípios de Direito aplicáveis à espécie e ao que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
autoral para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os
consectários legais e por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), também com os acréscimos legais na forma acima
exposta. Condeno o promovido ao pagamento de custas judicias e honorários advocatícios fixados em 10 % do valor da causa.
Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as devidas baixas. P.R.I.C.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE), ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE), ADV:
THIAGO BARREIRA ROMCY (OAB 23900-0/CE) - Processo 0009815-14.2016.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Nulidade - AUTOR: Raimundo da Cruz Santos - RÉU: Bradesco - DITO ISTO, por sentença, para que surta seus jurídicos
e legais efeitos, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, face à ocorrência da PRESCRIÇÃO, o que faço
com esteio no art. 487, II c/c art. 332, § 1º do CPC. Não haverá a condenação do vencido em custas e honorários de advogado
em razão da previsão expressa do artigo 55, da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos,
com as devidas baixas. P. R. I. C.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0010080-79.2017.8.06.0100 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Nulidade - AUTORA: Vanessa Cruz Abreu - RÉU: Banco do Bradesco - ANTE O EXPOSTO, defiro o
pedido de justiça gratuita requerido às fls. 02 e, pela ausência de interesse de agir, hei por bem INDEFERIR a petição inicial,
com base no artigo 330, III, do CPC, e EXTINGUIR O PROCESSO sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485,
inciso VI, § 3º, do CPC. Ausente a condenação do vencido em custas e honorários de advogado em razão da previsão expressa
do artigo 55, da lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0010706-98.2017.8.06.0100 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Nulidade - AUTOR: Marcos Junior Gomes Nascimento - RÉU: Banco do Bradesco - ANTE O EXPOSTO,
defiro o pedido de justiça gratuita requerido às fls. 02 e, pela ausência de interesse de agir, hei por bem INDEFERIR a petição
inicial, com base no artigo 330, III, do CPC, e EXTINGUIR O PROCESSO sem resolução de mérito, o que faço com fulcro
no artigo 485, inciso VI, § 3º, do CPC. Ausente a condenação do vencido em custas e honorários de advogado em razão da
previsão expressa do artigo 55, da lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os
presentes autos. P.R.I.C.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288-0/CE), ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE), ADV:
JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 22910A/CE) - Processo 0011439-98.2016.8.06.0100 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Nulidade - AUTORA: Maria do Carmo Ferreira de Sousa - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - DITO
ISTO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito,
face à ocorrência da PRESCRIÇÃO, o que faço com esteio no art. 487, II c/c art. 332, § 1º do CPC. Não haverá a condenação
do vencido em custas e honorários de advogado em razão da previsão expressa do artigo 55, da Lei 9.099/95. Após o trânsito
em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0011647-48.2017.8.06.0100 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Nulidade - AUTOR: Jose Rudinei Carneiro de Sousa - RÉU: Banco do Bradesco S/a. - Agência de
Itapajé-ce. - ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de justiça gratuita requerido às fls. 02 e, pela ausência de interesse de agir,
hei por bem INDEFERIR a petição inicial, com base no artigo 330, III, do CPC, e EXTINGUIR O PROCESSO sem resolução de
mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, § 3º, do CPC. Ausente a condenação do vencido em custas e honorários de
advogado em razão da previsão expressa do artigo 55, da lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C.
ADV: DR. FRANCISCO CID LIRA BRAGA (OAB 24959-D/CE) - Processo 0011774-83.2017.8.06.0100 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTOR: Luiz Gonzaga da Silva - RÉU: Banco Bradesco - Agência de
Itapajé - ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de justiça gratuita requerido às fls. 09 e, pela ausência de interesse de agir, hei por
bem INDEFERIR a petição inicial, com base no artigo 330, III, do CPC, e EXTINGUIR O PROCESSO sem resolução de mérito,
o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, § 3º, do CPC. Ausente a condenação do vencido em custas e honorários de
advogado em razão da previsão expressa do artigo 55, da lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades
legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C.
ADV: AUGUSTO MAMEDE DE SOUSA BRITO (OAB 25699-0/CE) - Processo 0012395-80.2017.8.06.0100 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AUTORA: Regina Lucia Augusta de Lima - RÉU: Banco do Brasil Agência de Itapajé/ce - ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de justiça gratuita requerido às fls. 06 e, pela ausência de interesse
de agir, hei por bem INDEFERIR a petição inicial, com base no artigo 330, III, do CPC, e EXTINGUIR O PROCESSO sem
resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, § 3º, do CPC. Ausente a condenação do vencido em custas
e honorários de advogado em razão da previsão expressa do artigo 55, da lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado e cumpridas
as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.
ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 14458/CE) - Processo 0015943-79.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum
- Nulidade / Anulação - REQUERENTE: Maria do Carmo Carvalho Barbosa - Assim, considerando a ausência de pressupostos
imprescindíveis à propositura da ação, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO, o que faço com fulcro
no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas
baixas. P.R.I.C.
ADV: FRANCISCA MONICA BARROS BRITO DA CONCEIÇAO (OAB 64390/CE), ADV: DOMINIK BARROS BRITO FERREIRA
(OAB 374790/CE) - Processo 0015953-26.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato REQUERENTE: Joel de Sousa Ribeiro - Assim, considerando a ausência de documentação imprescindível à propositura da
ação, bem como a omissão do requerente no prazo do art. 321 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL,
EXTINGUINDO O PROCESSO, o que faço com fulcro no parágrafo único do dispositivo acima citado Custas pela parte autora.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.
ADV: JARBAS JOSE SILVA ALVES (OAB 8444/CE) - Processo 0015964-55.2018.8.06.0100 - Busca e Apreensão - Busca e
Apreensão de Menores - REQUERENTE: Talvane Rogério Sousa - ANTE O EXPOSTO, pela perda superveniente do objeto, hei
por bem EXTINGUIR O PROCESSO sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC. Após o
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trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C.
ADV: JARBAS JOSE SILVA ALVES (OAB 8444/CE) - Processo 0015970-62.2018.8.06.0100 - Alimentos - Provisionais Alimentos - REPR. LEGAL: M.M.F.A. - Ante o exposto, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO
PROCEDENTE a ação de alimentos, o que faço com esteio no art. 487, I, do CPC, ao mesmo tempo em que condeno o
réu ao pagamento de alimentos a seus filhos, no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, devendo tal valor ser
atualizado com base nos mesmos índices do salário mínimo, a ser depositado até o dia 30 (trinta) de cada mês, cujos dados
deverão ser fornecidos pela representante legal dos menores e, enquanto não fornecidos, os alimentos deverão pagos em mãos
àquela. Intime-se o requerido para proceder com o depósito dos alimentos. Sem custas. Após trânsito em julgado desta decisão,
arquivem-se os autos, com as devidas baixas. P. R. I. C.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPAJÉ
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PORTO SALES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUSIANE BASTOS MARQUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0169/2019
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo 0000570-08.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Joanilda da Conceição Ramos - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei
conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de novembro de 2019, às 09:40h.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo 0001262-07.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum - Nulidade
- REQUERENTE: LUZIA ROCHA PINTO - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de
Conciliação para o dia 18 de novembro de 2019, às 09:20h.
ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 141458-A/CE) - Processo 0008139-94.2017.8.06.0100 - Procedimento
Comum - Nulidade - REQUERENTE: Izabel Mota do Nascimento - REQUERIDO: Banco Bradesco SA - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de novembro de 2019, às 09:00h.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE), ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo
0009454-60.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTOR: Manoel Fonseca Barreto - RÉU: Claro S/A - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de Conciliação para o dia 18 de novembro de 2019, às 10:00h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo
0010948-57.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - AUTOR:
Antonio Marcos Sousa de Mesquita - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de
Conciliação para o dia 18 de novembro de 2019, às 08:20h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo
0011422-28.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade - AUTORA: Maria das Graças Marques Vaz CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de novembro de
2019, às 08:40h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo 0012130-78.2017.8.06.0100 - Procedimento
Comum - Nulidade - REQUERENTE: Flaviane Almeida Bastos - REQUERIDO: Bradesco Seguros S/A * - REQUERIDO: Banco
do Bradesco S/a. - Agência de Itapajé-ce. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de
Conciliação para o dia 18 de novembro de 2019, às 08:00h.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPAJÉ
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PORTO SALES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SUSIANE BASTOS MARQUES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0170/2019
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo 0000549-32.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum - Nulidade
- REQUERENTE: ANTONIA LUCILENE SOUSA MOTA - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 08:30h.
ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB 31130/CE) - Processo 0000701-80.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum Acidente de Trânsito - REQUERENTE: FRANCISCO EDSON SOUSA LIMA - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas,
que foi designada audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 09:00h.
ADV: JARBAS JOSE SILVA ALVES (OAB 8444/CE) - Processo 0001699-48.2018.8.06.0100 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: FRANCISCA ELIANE PIRES DE SOUSA - CERTIFICO, face às prerrogativas por
lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 10:00h.
ADV: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (OAB 25189A/CE), ADV: ADRIANO RODRIGUES FONSECA (OAB
31130-0/CE) - Processo 0008576-72.2016.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral AUTORA: Marlene Silva dos Santos - REQUERIDO: TIM CELULAR S.A - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas,
que foi designada audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 13:00h.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE), ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo
0009393-05.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTOR: Raimundo Milton Rodrigues Camelo - RÉU: Banco Bmg - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 09:30h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo
0009444-16.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTORA: Maria Paixao Mendes - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de
Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 12:30h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo
0009650-30.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTORA: Francisca das Chagas Soares Ferreira - RÉU: Embratel Tv Sat Telecomunicaçoes Ltda (claro Tv) - CERTIFICO, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 12:00h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo
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0009903-18.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTORA: Luane Borges Cruz - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação
para o dia 19 de novembro de 2019, às 11:30h.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE), ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo
0010000-18.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTOR: Jose Adriano Rodrigues de Oliveira - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência
de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 11:00h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo
0010922-59.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTOR: Luiz de Franca Vieira - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação
para o dia 19 de novembro de 2019, às 14:00h.
ADV: CAROLINI DIAS (OAB 33394-0/CE) - Processo 0011108-82.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível
- Indenização por Dano Moral - AUTORA: Yasmin Mota Marques de Sousa e outro - RÉU: Vitor Hugo Pinto Santos - CERTIFICO,
face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às
10:30h.
ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571/CE), ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE) - Processo
0011345-19.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes AUTORA: Antonia Daniela Leandro de Melo - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência
de Conciliação para o dia 19 de novembro de 2019, às 14:30h.
ADV: SARAH CAMELO MORAIS (OAB 37288/CE), ADV: ANTONIO LUCAS CAMELO MORAIS (OAB 24571-0/CE) - Processo
0011609-36.2017.8.06.0100 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade - AUTOR: J.F.A.N. - RÉU: Telefonica Brasil S.
A. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 19 de novembro
de 2019, às 13:30h.

COMARCA DE ITATIRA - VARA UNICA DA COMARCA DE ITATIRA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITATIRA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE WEDNY MACHADO DINIZ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0554/2019
ADV: FELIPE DANTAS DE CARVALHO (OAB 24313/CE) - Processo 0000548-95.2019.8.06.0105 - Execução de Título
Extrajudicial - Inadimplemento - EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - Intime-se o exequente, por seu
advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 34v, requerendo o que entender de direito,
sob pena de suspensão da execução, conforme artigo 921, III, do CPC.
ADV: FELIPE BATISTA ALENCAR (OAB 37915/CE) - Processo 0000794-91.2019.8.06.0105 - Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: MARIA PEREIRA DA CRUZ - Diante do exposto extingo
este processo sem resolução de mérito (art.485-I, CPC). Decorrido o prazo para apelação, arquive-se com baixa.
ADV: JOAO KENNEDY CARVALHO ALEXANDRINO (OAB 12049/CE), ADV: ITALO FEITOSA GONÇALVES ALEXANDRINO
(OAB 29760/CE) - Processo 0000908-30.2019.8.06.0105 - Interdição - Curatela - REQUERENTE: Manoel Agnaldo Ribeiro de
Castro - Intime-se o Promovente, por seu advogado, para emendar a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único-CPC),
no prazo de quinze dias, a fim de provar, sob pena de indeferimento: o parentesco com a Interditanda, uma vez que alega que
é esposo da mesma, porém isso não se deduz dos documentos de fls. 08-13, uma vez que não há informação nesse sentido;
ADV: TICIANA LEITE ESCORCIO ATHAYDE (OAB 19232/CE), ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB
14694/CE), ADV: EMANUELLE FERREIRA GOMES SILVA MOURA (OAB 15067/CE), ADV: BRUNO VELLOSO FONTENELLE
CAMELO RODRIGUES (OAB 20586/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP) - Processo 000194573.2011.8.06.0105 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Bv Financeira S/A Créd., Financiamento e Investimento - O Promovente foi intimado para emendar a petição inicial juntando documento essencial
para o processamento da causa de pedir, conforme art.320-CPC, porém permaneceu inerte (fls.60 e ss.). Art.321. O juiz, ao
verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar 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. Diante do exposto extingo este processo sem resolução de mérito (art.485-I, CPC). Decorrido o prazo
para apelação, arquive-se com baixa.
ADV: EURIVALDO CARDOSO DE BRITO (OAB 16196/CE), ADV: RICARDO AUGUSTO DE LIMA BRAGA (OAB 8985/
CE), ADV: MIGUEL OSCAR VIANA PEIXOTO (OAB 3648/CE) - Processo 0002357-04.2011.8.06.0105 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/a-sociedade de Economia Mista - A Lei
n.º 13.340/2016 foi editada com a finalidade de autorizar a liquidação e renegociação de dívidas oriundas de crédito rural, bem
como deu outras providências, dentre as quais, em seu artigo 10, determinou tanto a suspensão das execuções judiciais quanto
do prazo prescricional das operações enquadradas nas hipóteses de dívida renegociável. Com a edição promovida pela Lei n.º
13.729/2018, houve a prorrogação da referida suspensão. Dessa forma, sendo certo o enquadramento da dívida que fundou a
presente ação executiva na hipótese da Lei supramencionada (fls. 07-24), determino a suspensão do feito até 30 de dezembro
de 2019. Decorrido o prazo legal de suspensão, INTIME-SE a instituição financeira exequente, através de seu patrono, para, no
prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente, visando à satisfação de seu crédito, devendo, na oportunidade
de sua manifestação, juntar aos autos memória atualizada do débito, advertindo-se, desde logo, que a inércia do exequente
poderá dar ensejo à extinção do feito executivo. Por fim, indefiro o pedido de intimação do exequido com o fim de comparecer à
agência, eis que o exequente detém meios extrajudiciais hábeis para chamar o devedor para renegociar
ADV: JOSE DAUDECI SILVA (OAB 6270/CE), ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE) Processo 0002482-30.2015.8.06.0105 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão - REQUERENTE: Francisca Ferreira
de Castro - Jose Ribamar Pereira de Castro - REQUERIDO: Banco Mercantil do Brasil S/A - Bmb - Diante do exposto, atribuo
ao Réu o ônus de provar seu suposto crédito em face do Autor, exibindo em juízo original(is) do(s) respectivo(s) contrato(s)
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controvertido(s). Intime-se o Réu para que exiba em juízo original(is) do(s) seguinte(s) contrato(s), indicado(s) na(s) fl(s). 03,
12 e 114-127, inclusive de todos os seus eventuais aditivos, referente(s) ao(s) seguinte(s) benefício(s) previdenciário(s), no
prazo de quinze dias, nos termos do NCPC arts.396, 398 e 400: Contrato nºNB (número de benefício) 0115562281516364616
7815519601516364616 8022527541516364616 Se o contrato original for juntado, intime-se o Autor para sobre ele se manifestar
no prazo de cinco dias. Se o contrato original não for juntado, volte à conclusão para nova apreciação do pedido de antecipação
de tutela.
ADV: ALINE RODRIGUES LINHARES GRADVOHL (OAB 12788/CE), ADV: JOSE VALDO DE MELO JUNIOR (OAB 10461/
CE), ADV: RICARDO AUGUSTO DE LIMA BRAGA (OAB 8985/CE) - Processo 0002605-62.2014.8.06.0105 - Execução de Título
Extrajudicial - Execução Contratual - EXEQUENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - despacho É ônus da parte
Exequente diligenciar a fim de descobrir eventuais processos judiciais de inventário e partilha, pois essas informações desses
processos não são protegidos por sigilo, sobretudo em tempos de consultas informatizadas, e sobretudo quando se trata de
grande banco sociedade de economia mista que tem sede no mesmo município onde tem sede o Tribunal de Justiça ao qual
este juízo é vinculado. Indefiro o pedido de fls.83. Intime-se o respectivo requerente, inclusive para ser intimado das certidões
passadas e para promover o processo. Se decorrerem trinta dias sem manifestação do Exequente, volte à conclusão.
ADV: JOSE RICARDO VIEIRA ARAUJO (OAB 28194/CE) - Processo 0003301-30.2016.8.06.0105 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Furto - RÉU: Aldenir Pereira de Sousa e outro - Intime-se o advogado que apresentou a resposta à acusação de fls.
74-75 para juntar, a esta ação penal, a procuração que prova que o réu Aldenir Pereira de Sousa por ele defendido o constituiu
como seu defensor, no prazo de cinco dias. Caso o advogado não junte a procuração no prazo indicado, será comunicada a
Ordem dos Advogados do Brasil (por infração ao art.34-X e XVI do Estatuto da Advocacia) e de sanções processuais do art.265CPP. Constato que o réu Francisco Medson Lopes Maurício e seu advogado foram intimados regularmente para a audiência,
momento em que as suas testemunhas seriam ouvidas independentemente de intimação (fl. 63 e 119), mantendo-se inertes (fls.
161v, 163 e 164-165). Após, intime-se o Ministério Público para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se detém interesse em ouvir
a testemunha Francisco Marcelo Gomes da Silva, eis que não está mais lotada em Canindé (fl. 205).
ADV: ALINE RODRIGUES LINHARES GRADVOHL (OAB 12788/CE), ADV: EURIVALDO CARDOSO DE BRITO (OAB 16196/
CE), ADV: LIANA MARIA VELOSO COSTA DE CARVALHO (OAB 5752-B/PI) - Processo 0003309-70.2017.8.06.0105 - Execução
de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/a-sociedade
de Economia Mista - A Lei n.º 13.340/2016 foi editada com a finalidade de autorizar a liquidação e renegociação de dívidas
oriundas de crédito rural, bem como deu outras providências, dentre as quais, em seu artigo 10, determinou tanto a suspensão
das execuções judiciais quanto do prazo prescricional das operações enquadradas nas hipóteses de dívida renegociável.
Com a edição promovida pela Lei n.º 13.729/2018, houve a prorrogação da referida suspensão. Dessa forma, sendo certo o
enquadramento da dívida que fundou a presente ação executiva na hipótese da Lei supramencionada (fls. 09-13v), determino
a suspensão do feito até 30 de dezembro de 2019. Decorrido o prazo legal de suspensão, INTIME-SE a instituição financeira
exequente, através de seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender pertinente, visando à satisfação
de seu crédito, devendo, na oportunidade de sua manifestação, juntar aos autos memória atualizada do débito, advertindo-se,
desde logo, que a inércia do exequente poderá dar ensejo à extinção do feito executivo.
ADV: JOSE INACIO ROSA BARREIRA (OAB 8151/CE) - Processo 0003432-68.2017.8.06.0105 - Execução de Título
Extrajudicial - Inadimplemento - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/a-sociedade de Economia Mista - Intime-se
o exequente, por seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da certidão de fl. 24-24v e 37v,
requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, conforme artigo 921, III, do CPC.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITATIRA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO MOTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE WEDNY MACHADO DINIZ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0558/2019
ADV: FELIPE BATISTA ALENCAR (OAB 37915/CE) - Processo 0000804-38.2019.8.06.0105 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: P.J.C.M. - REPR. LEGAL: M.N.C.S.S. - Conciliação Data: 26/09/2019 Hora 09:40 Local:
Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FELIPE BATISTA ALENCAR (OAB 37915/CE) - Processo 0000807-90.2019.8.06.0105 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: R.M.S. - Defiro Justiça Gratuita. Apense-se ao processo nº 102-44.2009.8.06.0105.
Deixo para apreciar o pedido de tutela judicial antecipatória após a contestação, uma vez que, por enquanto, não há elemento
que evidencie a probabilidade do direito alegado, conforme artigo 300, caput, do CPC. CERTIFICA-SE que se designou sessão
de conciliação para o dia 26/09/2019, às 11h.
ADV: FELIPE BATISTA ALENCAR (OAB 37915/CE) - Processo 0000840-80.2019.8.06.0105 - Alimentos - Lei Especial Nº
5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: R.M.A. - Defiro Justiça Gratuita. Apense-se ao processo nº 2178-65.2014.8.06.0105.
Deixo para apreciar o pedido de tutela judicial antecipatória após a contestação, uma vez que, por enquanto, não há elemento
probatório que evidencie o direito alegado. audiência marcada para o dia 26/09/2019, às 10h.
ADV: FELIPE BATISTA ALENCAR (OAB 37915/CE) - Processo 0000867-63.2019.8.06.0105 - Petição - Reconhecimento /
Dissolução - REQUERENTE: A.M.L.R. - Conciliação Data: 26/09/2019 Hora 10:20 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FELIPE BATISTA ALENCAR (OAB 37915/CE) - Processo 0000868-48.2019.8.06.0105 - Divórcio Litigioso - Dissolução
- REQUERENTE: A.R.F. - Conciliação Data: 26/09/2019 Hora 10:40 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

COMARCA DE JAGUARETAMA - VARA UNICA DA COMARCA DE JAGUARETAMA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARETAMA
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO FURTADO NETO VIANA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PAULINELLI PINHEIRO NOGUEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0295/2019
ADV: GIOVANE EDUARDO DE ARAUJO (OAB 39503/CE) - Processo 0005799-91.2019.8.06.0106 - Divórcio Consensual Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Dissolução - REQUERENTE: M.J.S.B. - REQUERIDO: J.E.S.B. - Isso posto, ante a impossibilidade de contestação ao pedido
de terminação da sociedade conjugal pelo divórcio, à luz dos demais princípios e regras atinentes à espécie, nos termos do
art. 226, § 6º, da CF/88 e do artigo 2º, IV, da Lei n.º 6.515/77, julgo PROCEDENTE o pedido para DECRETAR O DIVÓRCIO de
Maria Joenilce da Silva Brito e José Edmilson da Silva Brito, dissolvendo o casamento havido entre ambos, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, EXTINGUINDO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por analogia ao
disposto no art. 487, III, “b”, CPC.

COMARCA DE JARDIM - VARA UNICA DA COMARCA DE JARDIM

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JARDIM
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS SAVIO DE AZEVEDO BRINGEL
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROBERTO LEANDRO FERREIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0100/2019
ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669/CE), ADV: AMANDA LUCENA NEVES DA LUZ (OAB 27044/CE) Processo 0000971-43.2019.8.06.0109 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Luiz Pedro
Bernardino - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamento S/A - Recebidos hoje. Processo tramitando pelo rito ordinário.
Antes de decidir sobre a efetiva necessidade de dilação probatória com oitivas de testemunhas, determino a realização de
perícia forense grafotécnica no contrato de empréstimo consignado que diz a parte requerida ter firmado com a autora Dessa
forma e para que seja viabilizada a produção dessa prova técnica, intime-se a parte acionada para, no prazo de 15 (QUINZE)
DIAS, trazer aos autos o original do contrato de empréstimo consignado a ser periciado, sob pena de presunção de que essa
negociação tenha sido firmada por pessoa diversa da parte requerente. Intimem-se, a requerente também para que se manifeste
sobre contestação e documentos que a instruem, o que deverá em igual prazo de 15 (QUINZE) DIAS. Expedientes necessários.
ADV: JOSEILSON FERNANDES SOARES (OAB 11915/CE), ADV: LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA (OAB 37697/
CE) - Processo 0003190-73.2012.8.06.0109 - Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: José
Francisco Costa - REQUERIDO: Municipio de Jardim-ce - Recebidos hoje. Defiro pedido de desarquivamento dos autos. Prazo
de 5 (cinco) dias - art. 107 do CPC. Após, caso haja manifestação, voltem-me os autos concluso, caso contrário, aguarde-se
manifestação das partes no Arquivo. Expediente necessários.
ADV: JOSEILSON FERNANDES SOARES (OAB 11915/CE), ADV: LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA (OAB 37697/CE)
- Processo 0003202-87.2012.8.06.0109 - Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Francisco
Glaucio Pereira Lemos - REQUERIDO: Municipio de Jardim-ce Repr. Por Aniziário Jorge Costa - Recebidos hoje. Defiro pedido
de desarquivamento dos autos. Prazo de 5 (cinco) dias - art. 107 do CPC. Após, caso haja manifestação, voltem-me os autos
concluso, caso contrário, aguarde-se manifestação das partes no Arquivo. Expediente necessários.
ADV: MARCOS ANTONIO SAMPAIO DE SOUSA (OAB 16017-0/CE), ADV: NELCIA TURBANO DE SANTANA (OAB 21840/
CE), ADV: JOSEILSON FERNANDES SOARES (OAB 11915/CE) - Processo 0003214-04.2012.8.06.0109 - Cumprimento de
sentença - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERIDO: Municipio de Jardim-ce - REQUERENTE: Moises do Nascimento
Fernandes - Recebidos hoje. Aguarde-se manifestação das partes no Arquivo. Intimem-se. Expedientes necessários.
ADV: JOSEILSON FERNANDES SOARES (OAB 11915/CE), ADV: LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA (OAB 37697/
CE) - Processo 0003216-71.2012.8.06.0109 - Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Paulo
Simplicio Gonçalves - REQUERIDO: Municipio de Jardim-ce Repr. Por Aniziário Jorge Costa - Recebidos hoje. Defiro pedido
de desarquivamento dos autos. Prazo de 5 (cinco) dias - art. 107 do CPC. Após, caso haja manifestação, voltem-me os autos
concluso, caso contrário, aguarde-se manifestação das partes no Arquivo. Expediente necessários.
ADV: JOSEILSON FERNANDES SOARES (OAB 11915/CE), ADV: LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA (OAB 37697/CE)
- Processo 0003222-78.2012.8.06.0109 - Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Valderir Luis REQUERIDO: Municipio de Jardim-ce Repr. Por Aniziário Jorge Costa - Recebidos hoje. Defiro pedido de desarquivamento dos
autos. Prazo de 5 (cinco) dias - art. 107 do CPC. Após, caso haja manifestação, voltem-me os autos concluso, caso contrário,
aguarde-se manifestação das partes no Arquivo. Expediente necessários.
ADV: LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA (OAB 37697/CE) - Processo 0003236-62.2012.8.06.0109 - Procedimento
Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Cesar Agostinho dos Santos - REQUERIDO: Municipio de JardimCe - Recebidos hoje. Defiro pedido de desarquivamento dos autos. Prazo de 5 (cinco) dias - art. 107 do CPC. Após, caso
haja manifestação, voltem-me os autos concluso, caso contrário, aguarde-se manifestação das partes no Arquivo. Expediente
necessários.
ADV: LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA (OAB 37697/CE) - Processo 0003471-29.2012.8.06.0109 - Procedimento
Comum - Obrigações - REQUERENTE: Rodolfo Alberto Pereira - REQUERIDO: Municipio de Jardim-Ce - Recebidos hoje. Defiro
pedido de desarquivamento dos autos. Prazo de 5 (cinco) dias - art. 107 do CPC. Após, caso haja manifestação, voltem-me os
autos concluso, caso contrário, aguarde-se manifestação das partes no Arquivo. Expediente necessários.

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO BELO VIANNA VELLOSO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0358/2019
ADV: JOAO VICTOR DE ALENCAR GRANGEIRO (OAB 19225/CE), ADV: JOSE DANILLO ARRAIS DE OLIVEIRA (OAB
26432/CE), ADV: LÍVIA MARIA SIEBRA FELÍCIO CALLOU (OAB 28897/CE), ADV: GUSTAVO SIEBRA FELICIO CALOU (OAB
29933/CE) - Processo 0103467-83.2015.8.06.0112 - Impugnação de Assistência Judiciária - Obrigações - IMPUGNANTE:
Municipio de Juazeiro do Norte - Ce e outro - IMPUGNADO: Maria Aparecida Ambrosio da Silva - Tratam os presentes autos
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de impugnação ao benefício da justiça gratuita, sendo que o processo principal a que o mesmo se refere, autuado nos autos
nº 96716-80.2015.8.06.0112 foi extinto por sentença sem resolução do mérito em razão da morte da parte autora. É o sucinto
relatório. DECIDO. Diante do perecimento da ação principal, forçoso reconhecer a perda do objeto do presente incidente.
Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV do CPC. Sem custas, nem
honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se (DJE). Após, arquivem-se com as cautelas de praxe.

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO JOSÉ MAZZA SIQUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ALEXANDRE SANTIAGO ASSUMPÇÃO CEARENSE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0253/2019
ADV: LUIS JORGE DE LIMA (OAB 6402/CE), ADV: JOAQUIM CABRAL DE MELO NETO (OAB 24196/CE), ADV:
PEDRO JORGE CRUZ DE LIMA (OAB 30689/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 18125A/PB) - Processo
0005954-13.2018.8.06.0112 - Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Lucielma Maria Tavares Felix REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro - DPVAT - Defiro a gratuidade requerida.A
inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo caso de improcedência liminar do pedido.Remetam-se os autos ao CEJUSC
para agendamento/realização de conciliação/mediação que será presidida por conciliador (art. 334, CPC).Citação e demais
expedientes autorizados.
ADV: GILBERTO ROBERTO DE LIMA JUNIOR (OAB 17551D/PE), ADV: HENRIQUE ALVES DE MELO (OAB 40642/
PE), ADV: SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 28561/CE), ADV: AMANDA PERES DA SILVEIRA (OAB 24573/CE),
ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA (OAB 24482/CE), ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629/CE),
ADV: YANNA PAULA LUNA ESMERALDO (OAB 16696/CE) - Processo 0007404-88.2018.8.06.0112 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Cicero Tullyo Mota Grangeiro - REQUERIDO: Colégio Salesiano São João Bosco,
filial do Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na inicial,
com fulcro no art. 487, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao
autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente data (Súmula nº
362 do STJ) e com incidência de juros simples à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso. Uma vez que, nos
termos da Súmula nº 326 do STJ, a condenação por dano moral em valor inferior àquele proposto pela autora da ação não gera
sucumbência recíproca, condeno ainda a promovida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido nos presentes autos, tendo em conta o grau de zelo do profissional, nos
termos do art. 85, §2º do CPC/15. P.R.I.
ADV: FRANCISCO GILSON SOBREIRA DE MELO FILHO (OAB 33599/CE) - Processo 0007591-62.2019.8.06.0112 Revisional de Aluguel - Revisão do Saldo Devedor - REQUERENTE: Sandra Maria de Oliveira Silva - REQUERIDO: BANCO
PAN S.A. - Diz o art. 485, I, do CPC que o processo será extinto sem resolução de mérito quando o juiz indeferir a petição inicial.
Diante do acima exposto, indefiro a petição inicial com fulcro nos arts. 485, I e 321, parágrafo único, todos do CPC, e julgo, por
sentença, extinto o processo sem resolução de mérito. Sem Custas.
ADV: THIAGO MORAIS ALMEIDA VILAR (OAB 16396/CE), ADV: DIOGO MORAIS ALMEIDA VILAR (OAB 19322/CE) Processo 0009838-50.2018.8.06.0112 - Embargos à Execução - Cédula de Crédito Bancário - EMBARGANTE: Industria de
Calçados Via Beach Ltda - Compete à parte, independente de provocação do juízo, proceder ao recolhimento das custas iniciais
do processo, sem o que inviável o seguimento do feito. Ante à inércia da exequente, em impulsionar o processo, com finca no
art. 290 do Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO da distribuição e ARQUIVAMENTO dos autos.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0010944-13.2019.8.06.0112 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - REQUERIDO:
Cicero da Silva Vieira - Diante do exposto, hei por bem extinguir o processo sem exame de mérito.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747A/CE) - Processo 0011135-58.2019.8.06.0112 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - REQUERIDA:
Alane da Silva Lima - Diante do exposto, hei por bem extinguir o processo sem exame de mérito.
ADV: JOSE SERGIO DANTAS LOPES (OAB 10534/CE) - Processo 0034118-61.2013.8.06.0112 - Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - EXECUTADO: Vicente Feitosa Couto Edla Hortencia Braga de Carvalho Feitosa Couto - Francisco Antonio Coutinho - Antonia Tatiana Teixeira Leal - ISTO POSTO,
nos termos da legislação pertinente (art. 924, II, do Código de Processo Civil), extingo a presente execução, com julgamento de
mérito, o que faço por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Art. 924. Extingue-se a execução quando: I [...]
II - a obrigação for satisfeita; Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE) - Processo 0040649-03.2012.8.06.0112 - Busca e Apreensão
- Veículos - REQUERENTE: Panamericano S/A - REQUERIDO: Daniel da Silva Almeida - Homologo, por sentença, para que
surtam seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência de fls. 85, e julgo extinto o processo com fundamento no art.
485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Proceda-se à baixa de eventual restrição sobre o veículo lançada no sistema
RENAJUD.
ADV: FRANCISCO ASSIS DE MESQUITA CIRIACO (OAB 10680-0/CE) - Processo 0040680-23.2012.8.06.0112 - Monitória
- Obrigações - REQUERENTE: Cariri Comercial de Motos Ltda - REQUERIDO: Fjm e Figueiredo Comercial de Motos Ltda Cicero Edinaldo de Figueiredo - Francisco Jose de Moura - R. H. Citem-se as partes requeridas, Cícero Edinaldo de Figueiredo
e Francisco José de Moura, nos endereços informados às f. 142/143, através de Carta Precatória. Intimem-se o requerente,
através de seu causídico, para, em 10(dez) dias, recolher as custas processuais referente ao cumprimento das cartas precatórias.
Expedientes necessários.
ADV: DEBORA LUANA AIRES FRANÇA BUENO (OAB 31963/CE) - Processo 0045900-26.2017.8.06.0112 - Procedimento
Comum - Pagamento - REQUERENTE: Diego Samuel Lima - REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria Geral do Estado do
Ceará - PGE - Compulsando os autos, verifico que a demanda comporta julgamento antecipado, vez que a matéria controvertida
prescinde de dilação probatória. Em consequência, anuncio o julgamento antecipado do feito, com fundamento no inciso I, do
art. 355 do NCPC. Intimem-se. Decorrido o prazo sem insurgência das partes, voltem conclusos os autos para julgamento.
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ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 24217/CE), ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 166290/CE) - Processo 0053716-93.2016.8.06.0112 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Samuel da
Silva Garcia - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A - Pelo exposto e pelo e por tudo mais que do processo consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por SAMUEL DA SILVA GARCIA em face de Banco do Brasil. Condeno o requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa. Fica, contudo, obstada a cobrança de tais verbas por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita, ficando a condenação
sob condição suspensiva de exigibilidade.
ADV: SAMUEL DE OLIVEIRA LACERDA (OAB 16239-0/CE), ADV: SABRINA RIBEIRO NOLASCO (OAB 26525/CE), ADV:
FRANCISCO EXPEDITO LINS PONTE (OAB 6741/CE) - Processo 0055823-81.2014.8.06.0112 - Embargos à Execução - Efeito
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Juazeiro Motor Ltda - EMBARGADO: Banco do Nordeste
do Brasil S/A - A operação em tela foram firmada por contrato, onde se pactuou expressamente a cobrança cumulativa de juros
e restaram aplicados os encargos previstos no instrumento que aparelha a execução. Não vislumbro, pois, qualquer vício que
comprometa a liquidez no título executivo. Postas estas considerações, julgo inteiramente IMPROCEDENTES os embargos,
condenando a embargante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao embargado, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído aos embargos.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179/CE), ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE),
ADV: RENAN BARBOSA DE AZEVEDO (OAB 23112/CE) - Processo 0055904-25.2017.8.06.0112 - Busca e Apreensão - Liminar
- REQUERENTE: Aymore Credito,financiamento e Investimento S/A - REQUERIDO: Selma Maria Alves Mendes - Assim posta
a matéria, na forma do DL 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, JULGO PROCEDENTE a ação
de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial e no Contrato de Alienação Fiduciária em garantia, confirmando a
medida liminar. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais) face o pequeno valor atribuído à causa; contudo, ante a arguição de hipossuficiência, concedo-lhe os
benefícios da gratuidade processual e, assim, a condenação sucumbencial ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, ao
teor do §3º do art. 98 do CPC/15.
ADV: CICERO FERREIRA SILVA (OAB 17409/CE) - Processo 0062553-40.2016.8.06.0112 - Reintegração / Manutenção de
Posse - Imissão na Posse - REQUERENTE: Madalena Tavora da Silva - REQUERIDO: Jose Carlos Claudio da Silva - Homologo,
por sentença, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos, o pedido de desistência de fls. 57, e julgo extinto o processo com
fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se, com baixa.
ADV: PAULO EDUARDO PRADO (OAB 24314/CE), ADV: RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS FILHO (OAB 13937/CE)
- Processo 0062784-67.2016.8.06.0112 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE:
Joseil Alves de Oliveira Leandro - Epp - Joseil Alves de Oliveira Leandro - Maria da Conceição Feitosa Moreira de Oliveira REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos veiculados na presente ação,
extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno os autores, sucumbentes, ao
pagamento das custas processuais remanescentes e honorários de advogado em 10% sobre o valor atualizado da causa. P.R.I.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ALINE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 30143-0/CE) - Processo
0063945-15.2016.8.06.0112 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - REQUERENTE: Cicera Ribeiro do Nascimento
- REQUERIDO: Seguradora Lider dos Concorcios do Seguro Dpvat - R. H. Inclua-se os autos no próximo mutirão de perícias DPVAT. Expedientes necessários.
ADV: WATHAENDSON FERREIRA SAMPAIO (OAB 26006-0/PE) - Processo 0064278-64.2016.8.06.0112 - Execução de
Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Agrisete Produtos Agricolas Ltda - EXECUTADO: Francisca Iris de A.
Alves - Compete à parte, independente de provocação do juízo, proceder ao recolhimento das custas iniciais do processo, sem
o que inviável o seguimento do feito. Ante à inércia da exequente, em impulsionar o processo, com finca no art. 290 do Código
de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO da distribuição e ARQUIVAMENTO dos autos.
ADV: DANIELLE RODRIGUES DE ALENCAR (OAB 38458/CE), ADV: ALAIN SALDANHA BARTHES (OAB 148513/RJ), ADV:
ANA KEIVE CABRAL MOREIRA ALENCAR (OAB 17790/CE) - Processo 0110229-18.2015.8.06.0112 - Monitória - Obrigações REQUERENTE: Irep - Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda - REQUERIDA: Jézika Matias Costa - Por todo
o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso
I, do CPC/15. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários de sucumbência arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado do débito, considerando o grau de zelo do profissional e trabalho exigido. P.R.I.
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO BELO VIANNA VELLOSO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ALEXANDRE SANTIAGO ASSUMPÇÃO CEARENSE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0365/2019
ADV: PROCURADOR RENO FEITOSA GONDIM (OAB 3/CE), ADV: FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA FILHO (OAB 12873/
CE), ADV: ADRIANO AUGUSTO PARENTE SANTOS (OAB 14929/CE) - Processo 0000528-98.2010.8.06.0112 - Execução Fiscal
- IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Municipio de Juazeiro do Norte - Procuradoria Geral do Município de
Juazeiro do Norte - EXEQUIDO: Jose Livio Luna Callou - Ademais, a ausência de intimação do MUNICÍPIO EXEQUENTE não
gera prejuízo processual na presente situação. Assim, considerando a extinção pelo pagamento do crédito tributário, JULGO
EXTINTO O CRÉDITO NO VALOR DE R$ 6.424,54 (seis mil quatrocentos e vinte quatro reais e cinquenta e quatro centavos),
feito com base nos artigos 924, inciso II do CPC/15 e artigo 156, I do CTN. Por fim, quanto ao restante do débito remanescente,
no valor de R$ 982,02 (novecentos e oitenta e dois reais e dois centavos), determino o ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA
DISTRIBUIÇÃO, por considera-lo de valor irrisório. Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.
Sem custas. Expedientes necessários.
ADV: RODRIGO CAVALCANTE PESSOA DE MORAIS (OAB 23695-0/PE), ADV: RICARDO COELHO NERY DA FONSECA
(OAB 23678/PE) - Processo 0001286-14.2009.8.06.0112 - Execução Fiscal - Antecipação de Tutela / Tutela Específica EXEQUENTE: Oswaldo Romero Nery da Fonseca - R.H.. Intime-se a Parte Autora, por intermédio dos seus advogados, para,
em 10 dias, declinar as provas que pretende produzir nos autos, especificando a finalidade das mesmas, vedado o protesto
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genérico, sob pena de preclusão. Intime-se a Parte Promovida, na forma do art. 183, §1º, do Código de Processo Civil, para,
em 20 dias, declinar as provas que pretendem produzir nos autos, especificando a finalidade das mesmas, vedado o protesto
genérico, sob pena de preclusão. Expedientes necessários.
ADV: CAIO CESAR PINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB 7245/CE) - Processo 0003017-50.2006.8.06.0112 - Execução Fiscal
- ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo - EXEQUENTE: Fazenda Estadual - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE
- EXECUTADO: Kwikasair Cargas Express S/A - Jaime Jacopucci - Cicero Cabral Pinheiro - Mario Giacri Signorino - Sergio
Marques Dracxler - R. H. Intime-se o Executado CÍCERO CABRAL PINHEIRO, por seu advogado (p. 29), para, em 10 dias,
manifestar-se acerca da Impugnação à Objeção de Pré-Executividade de páginas 61/68. Intime-se a Fazenda Exequente, para,
em 15 dias, (i) manifestar-se sobre as certidões de páginas 42 e 55, (ii) informar o endereço atualizado dos Executados Jaime
Jacopucci, Mário Giacri Signorino e Sérgio Marques Dracxler e (iii) requerer o que reputar de direito. Expedientes necessários.
ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629-0/CE) - Processo 0003118-87.2006.8.06.0112 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Publica Estadual. - EXEQUIDO: Cevema Ceara Veiculos Maquinas e Acessorios
Ltda - Raimundo Tadeu de Alencar - Luiziane Ma Monteiro L de Alen - R. H. À vista dos autos percebo que o mesmo já
foi sentenciado (págs. 123/124). A parte Executada, bem como a Fazenda Exequente foram cientificadas do inteiro teor do
decisum prolatado, deixando a primeira de propor recurso e, a segunda, informado não haver recurso a apresentar (ausência de
interesse). Neste compasso, certifique-se o trânsito em julgado da sentença exarada. Constatando que a empresa Executada
foi condenada ao pagamento das custas processuais, não sendo estas recolhidas, intime-se a Executada para, no prazo de 10
(dez) dias, recolher as custas processuais devidas, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado. Expedientes necessários.
Juazeiro do Norte, 03 de maio de 2019. Renato Belo Vianna Velloso Juiz de Direito
ADV: MARIA JOSE DE FARIAS MACHADO (OAB 4924/CE), ADV: RENAN CAVALCANTE ARAUJO (OAB 27930/CE),
ADV: CARMEM MARIA VERAS FERNANDES (OAB 31556/CE) - Processo 0003301-24.2007.8.06.0112 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Safra Leasing S.a - Arrendamento Mercantil - Municipio de Juazeiro do Norte - Diante do exposto,
JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, tendo em vista a nulidade da CDA nº004/2007, uma vez que, restou verificada a
ilegitimidade do Município querelante para a cobrança do tributo, a extinção da execução é medida que se impõe, nos termos do
art. 485, IV e VI do CPC. Decisão esculpida, ainda, com fundamento no inciso I do art. 924 c/c inciso I do art. 332 e inciso II do
art. 927, todos do Código de Processo Civil. Condeno o Município ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que
arbitro no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso II, do CPC. Publique. Registre. Intime.
Exp. Nec.
ADV: KEILA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 23034/CE), ADV: JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE (OAB 11160/CE), ADV:
LEILA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 26308/CE), ADV: JOSE TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 10175/CE) - Processo
0004067-91.2018.8.06.0112 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Roberta Pereira Gomes
representando filho menor - REQUERIDO: TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - IBYTE - LENOVO
TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum
Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial,
para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 06/11/2019 às 13:30h na sala da Sala CEJUSC 1, no
Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “ATO ORDINATÓRIO Processo nº:0004067-91.2018.8.06.0112
Classe:Procedimento Comum Assunto:Indenização por Dano Material e Indenização por Dano Moral Requerente:P.A.G.L.,
por sua genitora Roberta Pereira Gomes Requeridos:Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda - IBYTE e LENOVO
Tecnologia Ltda Considerando o disposto no art. 203, § 4º do CPC, que autoriza a impulsão do feito através da prática de atos
ordinários, designo Audiência de Conciliação para o dia 06/NOVEMBRO/2019, às 13:30 horas, a se realizar no Centro Judiciário
de Soluções de Conflitos e Cidadania de Juazeiro do Norte-CEJUSC/JN, na Sala de Audiências CEJUSC 1, no Fórum Local.
Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários. Juazeiro do Norte/CE, 21 de
agosto de 2019. Luiz Lodonio dos Santos Silva Técnico Judiciário Assinado por Certificação Digital”
ADV: JOAO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA (OAB 3538/CE) - Processo 0004346-77.2018.8.06.0112 - Cumprimento
Provisório de Sentença - Locação de Imóvel - REQUERENTE: Elda Maria Nogueira Alencar - Me - REQUERIDO: L.s.fashion
Ltda - Antonio Barbosa Mendonca - Vânia Lúcia Borges Gonçalves - R. H. O acordo firmado pelas Partes às páginas 71/73
não contempla a imissão na posse do imóvel objeto de locação pela Parte Exequente e nem o despejo da Parte Executada
do referido imóvel, motivo pelo qual indefiro o pedido expedição de mandado de imissão de posse. De igual sorte, a referida
transação não faz nenhuma referência ao valor dos alugueres vincendos, os quais deverão ser excluídos do cômputo do
pedido de cumprimento de sentença, que deverá ser limitado ao valor da obrigação de pagar pactuada (acrescida de correção
monetária, juros e multa) e deduzidas eventuais parcelas pagas. Intime-se a Parte Exequente, por seus advogados (p. 107),
para, em 15 dias, limitar o pedido de cumprimento de sentença ao valor das da obrigação de pagar pactuada (acrescida de
correção monetária, juros e multa), deduzindo-se eventuais parcelas pagas pelso Executados. Expedientes necessários.
ADV: LUIS VALTERLE SILVA (OAB 8077/CE) - Processo 0004874-44.2000.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial Dívida Ativa - EXEQUENTE: Representall Representacoes e Comercio Lima Ltda - EXEQUIDO: Expedito Felix Pereira - Pelo
exposto, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, o que faço sob os auspícios do art. 485, II e III, do
Código de Processo Civil de 2015. Condeno a Parte Promovida ao pagamento das custas processuais. P. R. I. Empós o trânsito
em julgado desta decisão, arquivem-se os autos com a devida baixa na distribuição.
ADV: LEONARDO PEREIRA DE BRITO NEVES (OAB 31291/CE), ADV: ANTONIO AMORIM DA SILVA FILHO (OAB 32991/
CE) - Processo 0005363-76.2003.8.06.0112 - Execução Fiscal - Exclusão - ICMS - EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - EXECUTADO: R M Macedo Pinto - Diante do exposto, EXTINGO COM MÉRITO
o processo sub oculi, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil c/c art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Condeno a parte ré, ainda, no pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado desse decisum, arquive-se o
fascículo processual, com baixa na distribuição, precedida das devidas e necessárias anotações.
ADV: LIA MARIA ALENCAR (OAB 16156-B/CE) - Processo 0005930-68.2007.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial
- Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: Cevema - Ceara Veiculos Maquinas e Acessorios Ltda - EXEQUIDO:
Francisco Ubiraci Araujo Forte - R. H. As diligências realizadas para localização da Parte Executada restaram exitosas (páginas
77, 79 e 81/82), com a localização de 02 endereços na cidade de Aquiraz/CE (páginas 77 e 81/82) e 01 endereço nesta cidade
(p. 79). Intime-se a Parte Exequente, por seus advogados, para, em 10 dias: (i) recolher as custas inerentes (i) à expedição e
cumprimento de carta precatória para a Comarca de Aquiraz (CE) com a finalidade de citação da Parte Executada e realização
de penhora/arresto, avaliação de bens e intimação (endereços às páginas 77 e 81/82); e (ii) recolher as custas inerentes às
diligências dos oficiais de justiça com a finalidade de citação da Parte Executada no endereço obtido nesta cidade (página 79) e
realização de penhora/arresto, avaliação de bens. Recolhidas as custas indicadas no parágrafo anterior, adote a SEJUD CARIRI
as seguintes providências: (i) expeça-se carta precatória para a Comarca de Aquiraz (CE) com as finalidades de (i.1) citação
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da Parte Executada (endereços às páginas 77 e 81/82) para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida exequenda e
dos honorários advocatícios arbitrados (10% do valor do débito), advertindo-a que a verba honorária será reduzida pela metade
em caso de pagamento integral do débito no prazo legal (art. 652-A, parágrafo único, CPC) e que dispõe do prazo de 15 dias
para ajuizar, querendo, Embargos à Execução (art. 738, CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação; (i.2) não
quitado o débito no referido prazo, realização de penhora de bens de titularidade da Parte Executada em montante suficiente
à garantia do juízo, avaliação dos bens penhorados, lavratura do respectivo auto de penhora e avaliação e intimação da Parte
Executada de tais atos, assim como do respectivo cônjuge em se tratando de bens imóveis; e (i.3) não sendo localizada a Parte
Devedora, realização de arresto de seus bens; (ii) cite-se a Parte Executada (por mandado e no endereço informado à página
79) para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida exequenda e dos honorários advocatícios arbitrados (10% do valor
do débito), advertindo-a que: (ii.1) em caso de pagamento integral do débito no prazo legal, a verba honorária será reduzida pela
metade (art. 652-A, parágrafo único, CPC); e (ii.2) dispõe do prazo de 15 dias para ajuizar, querendo, Embargos à Execução
(art. 738, CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação. Expedientes necessários.
ADV: FERNANDO ANTONIO BATISTA BINO (OAB 21833/CE) - Processo 0006863-21.2019.8.06.0112 - Procedimento
Comum - RMI - Renda Mensal Inicial - REQUERENTE: Maria Gorete de Lima Silva - REQUERIDO: Procuradoria Geral do
Município de Juazeiro do Norte - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - R. H. Cogita-se
de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARIA GORETE LIMA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (CE) e
de PREVIJUNO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE (CE), por meio da
qual tenciona a revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do seu benefício previdenciário, com efeito retroativo ao dia 01.06.2011 e
pagamento da diferença remuneratória decorrente. Em sede tutela provisória de evidência, pugna a Parte Autora pela prolação
de comando judicial que compila a Parte Promovida a revisar a Renda Mensal Inicial (RMI). Conclusos, vieram-me os autos.
Passo a apreciar o pedido de concessão de tutela provisória de evidência. A tutela provisória de evidência será concedida de
forma liminar, independentemente de demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, apenas quando
se verificar as seguintes situações (art. 311, parágrafo único, CPC).: as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, “II”, CPC); se
tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada
ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (art. 311, “III”, CPC). Após análise dos fólios, nesta sede de
cognição meramente sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de tutela provisória
de evidência. A hipótese sob análise não se enquadra em qualquer das situações de tutela provisória de evidência passível
de concessão liminar (art. 311, parágrafo único, CPC), seja por não haver a Parte Autora demonstrado a existência de que a
sua tese está lastreada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (art. 311, “II”, CPC), seja por não versar
a hipótese sobre contrato de depósito (art. 311, “III”, CPC) Apenas para fins de registro, não há como se reconhecer o alegado
“abuso de direito de defesa” (art. 311, “I”, CPC) do Município Promovido sem que o mesmo sequer tenha sido citado nos
autos. Pelas razões expendidas, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEIXO DE
DESIGNAR AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. Intime-se a Parte Autora, por intermédio de seus advogados, do teor desta decisão.
Citem-se e intimem-se as Partes Promovidas, por mandado, dando-lhes ciência da ação ajuizada em se desfavor, do teor desta
decisão e do prazo de 30 dias, para, se for de seu alvitre, apresentar resposta à pretensão autoral, sob pena de revelia, sem
presunção dos fatos descritos na inicial. Expedientes necessários.
ADV: IGOR BRUNO QUESADO ALENCAR (OAB 18937/CE) - Processo 0006939-45.2019.8.06.0112 - Execução Fiscal IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município de Juazeiro do Norte - EXECUTADA:
Cristiane Sales de Souza - Vistos etc. Cogita-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL movida pelo MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
DO NORTE (CE) em desfavor de CRISTIANE SALES DE SOUZA, com o objetivo de satisfação de crédito no importe de R$
1.211,49. À página 07 a Fazenda Exequente noticia o pagamento do débito e requer a extinção do feito. Eis o sucinto relatório.
Compulsando os autos, constatei que o débito exequendo já fora quitado espontaneamente pela Parte Executada, conforme
se afere da informação prestada pela própria Parte Exequente à páginas 07 e dos documentos de páginas 08/10. Isto posto,
ante a satisfação da obrigação pelo devedor, EXTINGO O PRESENTE FEITO, com fulcro no artigo 924, “II”, do Código de
Processo Civil de 2015. Condeno a Parte Executada ao pagamento de custas processuais. P. R. I. C. Transitada em julgada esta
sentença, arquivem-se os autos com a devida baixa na estatística.
ADV: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (OAB 35180/CE), ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP)
- Processo 0007036-45.2019.8.06.0112 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE:
BANCO ITAUCARD S.A. - REQUERIDO: Gracinda Batista Barbosa - I RELATÓRIO. Vistos etc. Cuida-se de Ação de Busca
e Apreensão ajuizada pelo AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de VERA LÚCIA ALVES
DE JESUS. À página 58, o autor requereu desistência da ação. É o relatório. Decido II FUNDAMENTAÇÃO. O Autor poderá
desistir da ação judicial, independentemente de anuência do Promovido, desde protocole aludido pedido antes do decurso
do prazo para apresentação de resposta pela parte ex adversa (art. 485, §4º, CPC). Caso contrário, o pedido de desistência
dependerá de expressa aquiescência do Demandado. Na hipótese, o pedido de desistência da ação (página 58) foi formulado
pela Parte Autora, por meio de advogado com poderes especiais para tanto, antes mesmo da citação da Parte Promovida, o
que torna desnecessária a sua aquiescência. Resta, unicamente, homologar o pedido de desistência. III DISPOSITIVO. Por
todo o exposto, acolho o pedido de desistência formulado à página 58 e, de ricochete, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, nos moldes do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais pagas. P. R. I.
Certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, haja vista ausência de interesse recursal da parte autora e arquivem-se os
autos com a devida baixa na estatística. Expedientes Necessários.
ADV: JULIANA ESTER MONTEIRO MACEDO (OAB 37751/CE), ADV: FABIANE DE SOUSA ARAUJO (OAB 25010/CE),
ADV: GLEYDSON CÁLIO CAVALCANTE ALVES (OAB 36693/CE) - Processo 0007118-76.2019.8.06.0112 - Homologação de
Transação Extrajudicial - Ato / Negócio Jurídico - REQUERENTE: Emanoela de Souza Monteiro - José Silva de Freitas - Gizadas
tais considerações, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES ÀS PÁGINAS 01/04, para que surtam os seus
jurídicos e legais efeitos, o qual passará a fazer parte integrante desta sentença, e, por conseguinte, EXTINGO O PRESENTE
FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos moldes preceituados no art. 487, “III”, “B”, do Código de Processo Civil de 2015.
ADV: JULIO WENDELL MELO DE LIMA (OAB 37820/CE) - Processo 0007496-32.2019.8.06.0112 - Embargos de Terceiro
- Obrigação de Entregar - EMBARGANTE: Jucelino Pereira Alves - Pelas razões escandidas, EXTINGO O PRESENTE FEITO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos moldes do art. 485, “I”, c/c arts. 320 e 321, caput e parágrafo único, todos do Código de
Processo Civil, haja vista o indeferimento da petição inicial. P. R. I. Formada a coisa julgada, dê-se baixa do feito na distribuição
e remetam-se os autos ao arquivo.
ADV: SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 28561/CE), ADV: CICERA EMANUELLY MARTINS BARBOSA (OAB
32667/CE), ADV: YANNA PAULA LUNA ESMERALDO (OAB 16696/CE), ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA (OAB 24482/CE),
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ADV: AMANDA PERES DA SILVEIRA (OAB 24573/CE), ADV: MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA (OAB 19348/CE), ADV:
SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (OAB 2799/CE), ADV: MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB
18971/CE), ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629/CE), ADV: PATRICIA LUCAS MAIA (OAB 32012/
CE) - Processo 0007616-75.2019.8.06.0112 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Dymitri
Domingos Feitosa Leal - REQUERIDO: Irep Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. (Faculdade de Medicina
de Juazeiro do Norte - Fmj) - R. H. Intime-se a Parte Autora, por seus advogados, para, em 15 dias, apresentar manifestação
acerca da contestação de páginas 151/156 e dos documentos que a acompanham. Expedientes necessários.
ADV: LIA MARIA ALENCAR (OAB 16156/CE) - Processo 0008208-71.2009.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial Dívida Ativa - EXEQUENTE: Cevema- Ceara Veiculos Maquinas e Acessorios Ltda - EXEQUIDO: Jorge Ricardo Pontes - R.
H. As diligências realizadas para localização da Parte Executada restaram exitosas (páginas 68/76), com a localização de
02 endereços nesta cidade (páginas 68 e 76) e 01 endereço em Petrolina/PE (p. 69). Intime-se a Parte Exequente, por seus
advogados, para, em 10 dias: (i) recolher as custas inerentes (i) à expedição e cumprimento de carta precatória para a Comarca
de Petrolina (PE) com a finalidade de citação da Parte Executada e realização de penhora/arresto, avaliação de bens e intimação
(endereço à página 69); e (ii) recolher as custas inerentes às diligências dos oficiais de justiça (02 diligências) com a finalidade
de citação da Parte Executada nos endereços obtidos nesta cidade (páginas 68 e 76) e realização de penhora/arresto, avaliação
de bens. Recolhidas as custas indicadas no parágrafo anterior, adote a SEJUD CARIRI as seguintes providências: (i) expeça-se
carta precatória para a Comarca de Petrolina (PE) com as finalidades de (i.1) citação da Parte Executada (endereço à página
69) para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida exequenda e dos honorários advocatícios arbitrados (10% do valor
do débito), advertindo-a que a verba honorária será reduzida pela metade em caso de pagamento integral do débito no prazo
legal (art. 652-A, parágrafo único, CPC) e que dispõe do prazo de 15 dias para ajuizar, querendo, Embargos à Execução (art.
738, CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação; (i.2) não quitado o débito no referido prazo, realização de
penhora de bens de titularidade da Parte Executada em montante suficiente à garantia do juízo, avaliação dos bens penhorados,
lavratura do respectivo auto de penhora e avaliação e intimação da Parte Executada de tais atos, assim como do respectivo
cônjuge em se tratando de bens imóveis; e (i.3) não sendo localizada a Parte Devedora, realização de arresto de seus bens; (ii)
cite-se a Parte Executada (por mandado e nos endereços informados às páginas 68 e 76) para, no prazo de 03 dias, efetuar o
pagamento da dívida exequenda e dos honorários advocatícios arbitrados (10% do valor do débito), advertindo-a que: (ii.1) em
caso de pagamento integral do débito no prazo legal, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, parágrafo único,
CPC); e (ii.2) dispõe do prazo de 15 dias para ajuizar, querendo, Embargos à Execução (art. 738, CPC), contados da juntada
aos autos do mandado de citação. Expedientes necessários.
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 192649/SP) - Processo 0008514-88.2019.8.06.0112 - Carta Precatória
Cível - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco J. Safra S/A - J DEPCTE: SECRETARIA DA 3ª VARA DA COMARCA
DE BARBALHA - REQUERIDO: Fernando Antonio Grangeiro Feitosa - R. H. Nos termos do art. 3º, §12, do Decreto-Lei nº.
911/69, AUTORIZO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PÁGINAS 23/24, proferido pelo Juízo da 3ª Vara
da Comarca de Barbalha (CE) nos autos do processo nº. 5475-96.2019.8.06.0043, no endereço declinado na inicial (Rua São
Pedro, 200, Centro, Juazeiro do Norte/CE). Entretanto, condiciono o cumprimento da decisão ao recolhimento das custas
inerentes á diligência dos oficiais de justiça pela Parte Autora. Intime-se a Parte Autora, por seus advogados, para, em 10 dias,
recolher as custas das diligências dos oficiais de justiça. Recolhidas as custas dos meirinhos, expeça-se mandado de busca e
apreensão do veículo indicado na decisão de páginas 23/24. Exitosa a apreensão do veículo, adote a Secretaria as seguintes
providências: (i) comunique-se imediatamente ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barbalha (CE), em referência ao processo
nº. 5475-96.2019.8.06.0043, para que promova a intimação da Instituição Financeira Autora para retirar o veículo do local
depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 3º, §13, Decreto-Lei nº. 911/69); e (ii) arquivem-se os autos.
Inexitosa a apreensão do veículo, dê-se conhecimento à Parte Autora, por intermédio de seus advogados, e arquivem-se os
autos. Expedientes necessários.
ADV: TOME RODRIGUES LEAO DE CARVALHO GAMA (OAB 30766/CE), ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 35635/CE), ADV:
VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS (OAB 191784/SP), ADV: CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ (OAB 26501/CE) - Processo
0010055-93.2018.8.06.0112 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - REQUERIDA: Anna Paula Ribeiro de Albuquerque - Teor do ato: “Do exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO e, por conseguinte, torno definitiva a medida liminar deferida, consolidando a
propriedade do bem em favor da Parte Autora. Concedo os benefícios da justiça gratuita à Parte Autora. Condeno a Parte
Promovida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Em razão de ser a Parte Promovida beneficiária da assistência judiciária gratuita, declaro a suspensão da exigibilidade da
condenação nos ônus da sucumbência pelo prazo de 05 anos, a qual poderá ser afastada se o credor demonstrar que a situação
de insuficiência financeira que justificou a concessão do benefício deixou de existir (art. 98, §3º, CPC/15).”
ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP) - Processo 0010083-27.2019.8.06.0112 - Carta Precatória
Cível - Busca e Apreensão - REQUERENTE: BANCO ITAÚ S/A - REQUERIDO: Nazareno Jose Brito da Silva - R. H. Intime-se
a Parte Autora, por seus advogados, para, em 10 dias, recolher as custas das diligências dos oficiais de justiça. Recolhidas
as custas das diligências, nos termos do art. 3º, §12, do Decreto-Lei nº. 911/69, AUTORIZO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa (PB) nos autos do processo nº.
0816256-41.2019.8.15.2001, no endereço declinado na inicial (Rua do Cruzeiro, 1600, Centro, nesta cidade), expedindo-se
mandado de busca e apreensão. Exitosa a apreensão do veículo, adote a Secretaria as seguintes providências: (i) comuniquese imediatamente ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa (PB), em referência ao processo nº. 081625641.2019.8.15.2001 , para que promova a intimação da Instituição Financeira Autora para retirar o veículo do local depositado
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 3º, §13, Decreto-Lei nº. 911/69); e (ii) arquivem-se os autos. Inexitosa
a apreensão do veículo, dê-se conhecimento à Parte Autora, por intermédio de seus advogados, e arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 23189A/CE) - Processo 0010508-54.2019.8.06.0112 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - REQUERENTE: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - REQUERIDO:
Taynah Parente de Figuiredo - R. H. Trata-se de Ação ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
em face de TAYNA PARENTE DE FIGUEIREDO, por meio da qual tenciona, com esteio no Decreto-Lei nº. 911/69, a BUSCA
E APREENSÃO do veículo marca FIAT, modelo STRADA, chassi n.º 9BD57835TGB013537, ano de fabricação 2015 e modelo
2016, cor BRANCA, placa PNR6566, renavam 1057904713, dado em garantia fiduciária de contrato de financiamento. Medida
liminar concedida às páginas 53/54. A Parte Promovente apresentou petição à página 58, por meio da qual informa que as partes
transigiram em acordo extrajudicial. Vieram-me os autos em conclusão. Os autos versam sobre ação de Busca e Apreensão de
veículo dado em garantia fiduciária, tema regido pelo Decreto-Lei nº. 911/69, do que se extrai: Art. 3º. O Proprietário Fiduciário
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ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será
concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. §1º. Cinco dias após executada
a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome
do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) §2º.
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a execução da liminar de busca e apreensão, cumpre
ao credor pagar a integralidade da dívida no prazo de 05 dias, sob pena de consolidação da propriedade e da posse do bem
em favor do Credor. Colaciono a ementa do acórdão proferido no Recurso Especial Representativo de Controvérsia Repetitiva
nº. 1418593/MS: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI
N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução
da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2.
Recurso especial provido.(STJ RESP nº. 1418593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 27.05.2014). No caso
em tablado, observo que a Promovida se encontrava inadimplente com as parcelas contratuais vencidas desde abril de 2019.
Entretanto, a Promovida purgou a mora mediante depósito judicial das parcelas em atraso acrescidas dos encargos contratuais
e mais todas as parcelas vincendas (abril de 2019 a agosto de 2019), no valor de R$ 9.204,92, conforme informado pelo autor, à
petição de página 58, em razão do que a posse do veículo descrito na inicial lhe deve ser restituída. Conclui-se, portanto, que a
Acionada adimpliu as prestações em atraso, demonstrando a sua boa-fé e o seu interesse na manutenção da relação contratual.
Pelas razões escandidas, DETERMINO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA QUE PROCEDA A RESTITUIÇÃO À AUTORA,
NO PRAZO DE 03 DIAS, DA POSSE DO VEÍCULO FIAT STRADA TREK CD 1.6, chassi n.º 9BD57835TGB013537, ano de
fabricação 2015 e modelo 2016, cor BRANCA, placa PNR6566, renavam 1057904713. Notifique-se o Depositário do veículo
(página 05) para que cumpra o que determinado neste decisório. Notifique-se à Cemam, para a devolução do mandado, haja
vista que já fora cumprido, conforme indica certidão (p.61) Intime-se a Parte Autora, por intermédio dos seus advogados, para
que tome ciência deste decisório. Expedientes necessários.
ADV: MARCELO MOREIRA CRUZ (OAB 21679/CE) - Processo 0011249-31.2018.8.06.0112 - Procedimento Comum - Pensão
por Morte (Art. 74/9) - REQUERENTE: Yure Moreira Oliveira Jorge - REQUERIDO: Estado do Ceará - Procuradoria Geral do
Estado do Ceará - PGE - Intimem-se as Partes, por intermédio dos seus patronos judiciais, para, em 10 dias, declinarem as
provas que pretendem produzir nos autos, especificando a finalidade das mesmas, vedado o protesto genérico, sob pena de
preclusão.
ADV: JOSE CARLOS PIMENTEL SILVA (OAB 5124/CE), ADV: ANTONIO DAUDET GONDIM BARRETO (OAB 3171/CE) Processo 0019871-32.2000.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE:
Bradesco S.a - EXEQUIDA: Rosane Matos Macedo - Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução Título Extrajudicial ajuizada
por BRADESCO S.A em face de ROSANE MATOS MACEDO, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Às fls. 74 este Juízo
determinou a intimação da parte exequente, através de seu advogado, para requerer o que entender de direito, bem como
atualizar a dívida. Intimado o autor, através de seu procurador para dar regular andamento ao feito (fls. 77), o prazo assinalado
decorreu sem qualquer manifestação (fls. 78). Após, foi determinada a intimação pessoal da parte autora (fls. 80). Regularmente
intimada para cumprir a determinação judicial supra (fls. 83), decorreu prazo sem manifestação (fls. 84). Eis o que de importante
havia a relatar. Passo a fundamentação: Preceitua o art. 485, III, do Código de Processo Civil que “o juiz não resolverá o mérito
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. A
postura da parte autora enquadra-se na hipótese de abandono de causa prevista no citado artigo, em razão de ter sido chamada
aos autos para que regularizasse o andamento do feito, sem qualquer manifestação. À guisa das considerações expostas,
EXTINGO o processo sub oculi, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil,
em razão da ausência de promoção de diligências que competiam a parte autora, tendo esta abandonado a causa por mais de
30 (trinta) dias. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 485, §2.º do CPC, as quais já foram
recolhidas (fls. 17). Após decurso de prazo, proceda-se o arquivamento, com baixa na distribuição, precedida das devidas e
necessárias anotações. P.R.I. Expedientes necessários.
ADV: JOSE ROMULO MACIEL LIMA (OAB 12461/CE), ADV: JOSE GURGEL CARLOS DA SILVA (OAB 7115/CE) - Processo
0023711-50.2000.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial - Execução Contratual - EXEQUENTE: Cevema Ceara Veiculos
Maquinas e Acessorios Ltda - EXEQUIDO: Luiz Pereira da Silva - R. H. Intime-se a Parte Exequente, por intermédio dos seus
advogados indicado na, para, em 10 dias, manifestar-se acerca da possível ocorrência da prescrição intercorrente no caso em
deslinde. Expedientes necessários.
ADV: CYLON MULLER (OAB 19555/RS), ADV: CLAYTON MOLLER (OAB 21483-X/RS), ADV: CYLON MOLLER (OAB
19555-X/RS) - Processo 0031182-68.2010.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - EXEQUENTE:
Banco Bradesco S/A - EXECUTADO: Marineide Lopes Pereira - Me - Marineide Lopes Pereira - Cicero Pereira de Oliveira - R. H.
Exitosa a diligência no sentido de localizar o endereço atual da Parte Executada (páginas 88/97). Intime-se a Parte Exequente,
por seus advogados, para, em 15 dias, recolher as custas das diligências dos oficiais de justiça com o objetivo de proporcionar
a citação das Partes Executadas no endereço obtido às páginas 88/97. Recolhidas as custas das diligências, citem-se as Partes
Executadas (por mandado e no endereço informado à página 89 - Rua Dr. José Pereira de Oliveira, 40, Juazeiro do Norte/CE)
para, no prazo de 03 dias, efetuarem o pagamento da dívida exequenda e dos honorários advocatícios arbitrados (10% do valor
do débito), advertindo-os que: (i) em caso de pagamento integral do débito no prazo legal, a verba honorária será reduzida pela
metade (art. 652-A, parágrafo único, CPC); e (ii) dispõem do prazo de 15 dias para ajuizar, querendo, Embargos à Execução
(art. 738, CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação. Expedientes necessários.
ADV: RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS FILHO (OAB 13937/CE), ADV: SAMARA DA SILVA MEDEIROS (OAB 16585-0/
CE) - Processo 0033533-43.2012.8.06.0112 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Jimmi
Andre de Queiroz - REQUERIDO: Estado do Ceara - Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE - R.H.. Intime-se a Parte
Autora, por intermédio dos seus advogados para, em 15 dias, declinar as provas que pretende produzir nos autos, especificando
a finalidade das mesmas, vedado o protesto genérico, sob pena de preclusão. Intime-se a Parte Promovida, na forma do art.
183, §1º, do Código de Processo Civil, para, em 30 dias, declinar as provas que pretendem produzir nos autos, especificando a
finalidade das mesmas, vedado o protesto genérico, sob pena de preclusão. Expedientes necessários.
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ADV: AMANDA PERES DA SILVEIRA (OAB 24573/CE), ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA (OAB 24482/CE), ADV: PAOLO
GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629-0/CE), ADV: CLAUVER RENNE LUCIANO BARRETO (OAB 16641/CE)
- Processo 0034680-41.2011.8.06.0112 - Reintegração / Manutenção de Posse - Reivindicação - REQUERENTE: Francisco
de Assis Freitas - REQUERIDO: Irineu de Freitas Pereira - R. H. Analisando os autos com acuidade, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam, porquanto se confunde com o mérito da ação. Afasto os pedidos de denunciação da lide e
de nomeação à autoria formulados pela Parte Promovida em sua contestação por ausência de subsunção da situação fática
exposta às hipóteses de admissibilidade das referidas espécies de intervenção de terceiro. Defiro a produção de prova oral
requerida pela Parte Autora à página 89, consistente na coleta de depoimento pessoal da Parte Promovida e na inquirição de
testemunhas. Declaro encerrada a prova da Parte Promovida, porquanto não atendeu ao despacho de página 84 (p. 92), mesmo
intimada por seu advogado (p. 91), atraindo a preclusão. Designo audiência de instrução para o DIA 12 DE NOVEMBRO DE
2019, ÀS 09H30M, com a finalidade de tomada do depoimento pessoal da Parte Promovida e inquirição das testemunhas a
serem arroladas pela Parte Autora. Intimem-se a Parte Autora, por intermédio de seus advogados, advertindo-os de que deverão
arrolar testemunhas no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, e providenciar a intimação das mesmas na forma do art. 455,
caput e §1º, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de desistência de sua inquirição (art. 455, §3º, CPC/15). Intime-se a
Parte Promovida, pessoalmente e por intermédio de seus advogados, da audiência aprazada, advertindo-a da pena de confesso
em caso de ausência injustificada ao ato e de recusa a prestar depoimento (art. 385, §1º, CPC/15). Expedientes necessários.
ADV: LUCIANO ALVES DANIEL (OAB 14941-0/CE), ADV: PROCURADOR PROCURADORIA DE JNCE (OAB 3/CE), ADV:
CAIO ANDERSON ESMERALDO TAVARES (OAB 23729-1/CE) - Processo 0036257-54.2011.8.06.0112 - Embargos à Execução
Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Dibens Leasing S/A - EMBARGADO: Municipio
de Juazeiro do Norte - Ce - Procuradoria Geral do Município de Juazeiro do Norte - Ex positis, hei por bem JULGAR EXTINTOS
sem resolução do mérito os presentes embargos, tendo em vista a extinção da execução embargada, por conseguinte, a perda
do objeto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Por força do disposto no §10, do art. 85, do CPC, condeno o
embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.
ADV: MICHEL EGIDIO GONÇALVES CARDOSO (OAB 19113/CE), ADV: MICAEL FRANÇOIS GONÇALVES CARDOSO
(OAB 24043-1/CE) - Processo 0037408-84.2013.8.06.0112 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - REQUERENTE:
Vicente Vieira Ferreira - REQUERIDO: Francisco de Assis Souza - Diante do exposto, EXTINGO o processo sub oculi, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por haver a parte autora abandonado o
feito. Transitado em julgado desse decisum, proceda-se ao arquivamento do fascículo processual, com baixa na distribuição,
precedida das devidas e necessárias anotações. Custas na forma do art.485, § 2º, 2ª Parte, c/c art.98, § 3º, ambos do Código
de Processo Civil.
ADV: SAMUEL DE OLIVEIRA LACERDA (OAB 16329/CE), ADV: ANA MARIA RODRIGUES DA FONSECA (OAB 11882/CE),
ADV: CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL (OAB 20569/CE), ADV: PEDRO IVAN COUTO DUARTE (OAB 5457/CE) - Processo
0038245-76.2012.8.06.0112 - Procedimento Sumário - Locação de Móvel - REQUERENTE: Condominio Residencial Portinari REQUERIDO: West Card Administradora de Cartoes de Credito Ltda - Diante do exposto, considerando que a parte requerida
não apresentou contestação, EXTINGO o processo sub oculi, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do
Código de Processo Civil.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE), ADV: ANTONIO GERVANIO DAVID BRITO
MAGALHAES (OAB 29213-0/CE) - Processo 0040063-63.2012.8.06.0112 - Execução Fiscal - ICMS / Incidência Sobre o Ativo
Fixo - EXEQUENTE: Fazenda Publica Estadual - EXECUTADO: Laudimar Lira Mendes Braga - Araripe Veiculos Ltda - Joao Lyra
Braga - Augusta Lira Mendes Braga - Isto posto, com fundamento nos artigos 40, § 1º, da Lei 6.830/80 e 174 do Código Tributário
Nacional, RECONHEÇO a prescrição intercorrente e, por conseguinte, EXTINGO os créditos tributários cobrados nestes autos,
nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional c.c. artigo 924, V, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao
pagamento de custas e despesas processuais (art. 6º, Lei Estadual nº 11.608/03). Deixo de submeter ao reexame necessário,
nos termos do artigo 496, §3º, III do CPC. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Juazeiro do Norte/CE, 03 de setembro de 2019.
ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629-0/CE) - Processo 0040492-30.2012.8.06.0112 - Execução
Fiscal - Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Municipio de Juazeiro do Norte - Ce - EXEQUIDO: Valdemir Saraiva de Araujo
Filho - Edson Gomes de Amorim No - : Valdemir Saraiva de Araujo Filho - Refere-se à EXECUÇÃO FISCAL requerida pelo
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, em face de VALDEMIR SARAIVA DE ARAUJO FILHO, na qual foi prolatada, às fls.
35, sentença de extinção do feito, nos termos dos arts. 794 e 795 do CPC/73 (atuais arts. 924 e 925 do CPC/15).Irresignado
com a decisão, a parte exequida interpôs embargos de declaração, às fls. 38/39, sustentado, em síntese, que a sentença foi
omissa e contraditória na condenação da parte exequente no pagamento de honorários advocatícios, afirmando que a inscrição
da CDA e o ajuizamento da presente execução se deu após o requerimento do parcelamento do débito tributário junto ao
Ente exequente através do REFIS nº 20763/2012 e do pagamento das primeiras parcelas.Intimada para se manifestar, o Ente
exequente pugnou, às fls. 43, pela improcedência dos embargos declaratórios interpostos, sob o argumento de que a quitação
total do débito tributário objeto desta ação se deu após o ajuizamento desta ação.É o breve relato. Decido.Do exame da sentença
vergastada deveras vislumbra-se a contradição e omissão que justifique sua retificação na forma pretendida pelo embargante.O
Ente exequente ajuizou, em 28/08/2012, esta ação de execução da CDA nº 0000041, referente aos débitos do IPTU do imóvel
da propriedade do executado referente aos anos de 2007 a 2012.Todavia, ao apresentar exceção de pré-executividade (fls.
14/16), o executado anexou, às fls. 19, o requerimento do parcelamento do débito tributário junto ao Ente exequente através do
REFIS nº 20763/2012, juntado comprovante de pagamento da primeira parcela (débito referente ao ano de 2007), ocorrida em
17/07/12 (fls. 22), bem como da dívida dos demais anos (2008 a 2011) nos meses subsequentes, sempre antes do vencimento
(fls. 23/24 e 26/27), anexando às fls. 24 o comprovante de quitação do ano de 2012.Ora, conforme previsto no art. 151, VI do
Código Tributário Nacional, o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que tornou, diante
da adesão ao REFIS nº 20763/2012, inexigível o débito tributário em comento desde a data de 09/07/12, ou seja, mais de 01
(um) mês antes do início da presente demanda, o que tornou ilegal a ajuizamento da presente execução, ensejando, assim, a
procedência da exceção de pré-executividade.Desta feita, tendo em vista que os embargos de declaração tem como um dos
objetivos objetivos a modificação da sentença, é reconhecida no texto legal a possibilidade de os embargos de declaração
acarretarem efeitos infringentes ou modificativos, reconhecendo-se que o acolhimento do recurso pode alterar o teor da decisão.
É que, em algumas hipóteses, pode ocorrer de a correção do erro, da obscuridade, da omissão ou da contradição importar em
alteração substancial na decisão.Ante o exposto, conheço e acolho os presentes embargos de declaração interpostos, julgandoos procedentes para dar-lhes efeitos infringentes a fim de modificar a sentença prolatada às fls. 39, julgando, por conseguinte,
procedente a exceção de pré-executividade apresentada às fls. 14/16, para EXTINGUIR esta execução fiscal, com resolução
do mérito, com fundamento nos arts. 487, I, 494, II, 924, I, 925 e 1.024, todos do Código de Processo Civil.Condeno o Ente
exequente no pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
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termos do art. 85, §2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.Custas nos termos do art. 39 da Lei 6.830/80.Intimem-se.Expedientes
necessários.
ADV: FERNANDO ANTONIO BATISTA BINO (OAB 21833/CE) - Processo 0046142-24.2013.8.06.0112 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Municipio de Juazeiro do Norte - EXEQUIDO: Eduardo Joaquim Mota - Diante do exposto, EXTINGO
COM MÉRITO o processo sub oculi, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil c/c art. 156, I, do Código Tributário
Nacional. DETERMINO o desbloqueio dos valores no sistema Bacenjud(fls.01/02 - Peças Sigilosas), posto que o débito fiscal
foi integralmente quitado. Condeno a parte ré, ainda, no pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado desse
decisum, arquive-se o fascículo processual, com baixa na distribuição, precedida das devidas e necessárias anotações.
ADV: JOÃO HONORATO NETO (OAB 3848-0/CE) - Processo 0046471-36.2013.8.06.0112 - Reintegração / Manutenção de
Posse - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Antonio Soares do Nascimento - REQUERIDO: Francisco
Pinheiro dos Santos - R. H. Intime-se a Parte Autora, por seus advogados, para que recolha as custas inerentes às diligências dos
oficiais de justiça no prazo de 15 dias, com a finalidade de possibilitar a citação da Parte Promovida, sob pena de cancelamento
da distribuição e arquivamento dos autos (art. 290, CPC/15), advertindo-se se tratar de 02 intimação neste sentido. Expedientes
necessários.
ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629/CE), ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA (OAB 24482/
CE), ADV: CICERA EMANUELLY MARTINS BARBOSA (OAB 32667/CE), ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA
(OAB 16629-0/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0046723-97.2017.8.06.0112 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Nadson Gabriel Fernandes Lima - REQUERIDO: Unimed de Fortalezacooperativa de Trabalho Medico Ltda - R. H. Defiro a produção de prova oral postulada pela Parte Autora (p. 389), consistente
na inquirição de testemunhas e depoimento pessoal da Parte promovida. Declaro encerrada a produção de provas pela Parte
Promovida, ante a sua manifestação de que não possui provas a serem produzidas nos autos (p. 394). Designo audiência de
instrução para o DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 08H30M, com a finalidade de tomada de depoimento pessoal da Parte
Promovida e inquirição de testemunhas a serem indicadas pela Parte Autora. Intimem-se a Parte Autora e os seus advogados
da audiência assinalada, advertindo-os de que deverão apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 dias e providenciar a
intimação das mesmas, na forma do art. 455, caput e §1º, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de desistência de sua
inquirição (art. 455, §3º, CPC/15). Intimem-se a Parte Promovida (pessoalmente) e os seus advogados, da audiência aprazada,
advertindo-as da pena de confesso em caso de ausência injustificada da Parte Acionada e de recusa a prestar depoimento (art.
385, §1º, CPC/15). Intime-se o Ministério Público. Expedientes necessários.
ADV: ALDENIRA GOMES DINIZ (OAB 20837/CE) - Processo 0046986-32.2017.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial
- Obrigações - EXEQUENTE: Banco Volkswagen S/A - EXEQUIDO: Jj Comercio de Joias Ltda Me - Diante do exposto,
considerando que a parte ré sequer foi citada, EXTINGO o processo sub oculi, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro
no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado desse decisum, proceda-se ao arquivamento do fascículo
processual, com baixa na distribuição, precedida das devidas e necessárias anotações. As custas já foram recolhidas pela parte
autora às fls.64/71.
ADV: DÉCIO ALMEIDA PEIXOTO (OAB 31951-0/CE) - Processo 0049050-15.2017.8.06.0112 - Execução de Título
Extrajudicial - Pagamento - EXEQUENTE: Daniel Gonçalves Pereira-me - EXEQUIDO: Municipio de Juazeiro do Norte - Ce - Ex
positis, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente execução de título extrajudicial, nos termos do inciso I do
art. 485 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a emenda a inicial apresentada, fls. 77 e 78, não atende aos requisitos
notadamente exigidos nos termos do art. 534 e inciso I do art. 535, do Código de Processo Civil. Ademais, INDEFIRO a fixação
de honorários advocatícios por não acolhimento da petição inicial. Finalmente, condeno o promovente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante disposto no art.
85, § 2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: UILTON DE SOUSA LIMA (OAB 11116-0/CE) - Processo 0049071-88.2017.8.06.0112 (apensado ao processo
0011371-44.2018.8.06.0112) - Execução de Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Francisco Jacinto de Lemos
Oliveira - EXECUTADO: Telma Maria Texeira de Menezes - Danielle Teixeira de Menezes - Ex positis, JULGO EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente execução de título extrajudicial, nos termos do inciso I art. 924 do CPC, tendo em vista
que os documentos apresentados na peça exordial não preenchem os requisitos do inciso IV do art. 784 do CPC. Ademais,
condeno o promovente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, consoante disposto no art. 85, § 2º do CPC.. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
ADV: RUI CORREA DE MELO (OAB 147450/MG), ADV: IGOR GOES LOBATO (OAB 34726A/CE), ADV: CARLOS FELIPE
TORRES DE BRITO (OAB 19249/CE) - Processo 0050292-09.2017.8.06.0112 - Revisional de Aluguel - Interpretação / Revisão
de Contrato - AUTOR: Via Direta Private Label Industria e Comercio de Confecçoes Ltda - RÉU: Cariri Participacoes Ltda Empabe - Empresa Patrimonial de Bens S/A - Predileta - Empreendimentos e Participaçoes Ltda - Mk Empreendimentos e
Participacoes Ltda - I RELATÓRIO. Vistos etc. Cogita-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por VIA DIRETA PRIVATE LABEL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. contra CARIRI PARTICIPAÇÕES LTDA., EMPABE - EMPRESA
PATRIMONIAL DE BENS S.A., PREDILETA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E MK EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.. As Partes transigiram acerca do objeto da ação, conforme colho da petição de páginas 191/195 dos
autos digitais. É o relatório. Decido. II FUNDAMENTAÇÃO. Conforme se afere da petição de páginas 191/195 dos autos digitais,
as Partes transigiram acerca do objeto da presente ação, cujos termos merecem ser homologados. As Partes são legítimas
e estão bem representadas. As cláusulas da avença estão regulares e foram subscritas pelos patronos judiciais das Partes,
os quais possuem poderes especiais para transigir. Não vislumbro qualquer vício na manifestação volitiva externada. Nesse
contexto, imperioso se faz homologar o acordo firmado. III DISPOSITIVO. Do exposto, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO
PELAS PARTES POR MEIO DA PETIÇÃO DE PÁGINAS 191/195 DOS AUTOS DIGITAIS, para que surta os seus jurídicos e
legais efeitos, e, por conseguinte, EXTINGO O PRESENTE FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos moldes preceituados
no art. 487, “III”, “b”, do Código de Processo Civil de 2015. P. R. I. C. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, ante a
ausência de interesse recursal das Partes, e arquivem-se os autos.
ADV: CARLOS FELIPE TORRES DE BRITO (OAB 19249/CE) - Processo 0050292-09.2017.8.06.0112 - Revisional de
Aluguel - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: Via Direta Private Label Industria e Comercio de Confecçoes Ltda - As
publicações de páginas 206/207 e certidão de página 208 não acompanharam a atual fase processual, cumpra-se o que foi
determinado nas páginas 197/198 e 205.
ADV: JOSEFA COSTA BEZERRA (OAB 32120/CE) - Processo 0051728-03.2017.8.06.0112 - Procedimento Comum Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Andrea Gonçalves de Quino-me - Andrea Gonçalves de Quino - REQUERIDO:
Banco Bradescos/a - R. H. A Parte Autora requer a concessão em seu favor dos benefícios da gratuidade da justiça. Não
há dúvidas acerca da admissibilidade da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a pessoa jurídica de direito
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

623

privado. Exige-se, para tanto, prova concreta do atual estado de incapacidade financeira da pessoa jurídica, reveladora da sua
impossibilidade de recolhimento das despesas processuais sem prejuízo da sua existência ou do exercício das suas atividades.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilhou o entendimento de que mera declaração de insuficiência de recursos não
é idônea a fundar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica de direito privado, senão vejamos
a ementa de recente acórdão proferido pelo mencionado sodalício: PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. As pessoas
jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado
de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal a quo registrou que o ora agravante (pessoa
jurídica de Direito Privado) não demonstrou nas instâncias ordinárias sua impossibilidade de arcar com ônus e demais despesas
processuais, razão pela qual não há como conceder o beneficio requerido por ela. 3. Ademais, para infirmar os fundamentos
do acórdão recorrido e acolher a tese sustentada pela parte agravante, seria necessário proceder ao reexame de provas, o
que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ, 2ª
Turma - AgRg no AREsp 363306/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 29.10.13). No caso em deslinde, a Parte Autora argumenta
“não estar em condições de arcar com custas do processo e eventuais sucumbências sem colocar em risco a saúde financeira
da empresa”. Entrementes, a Parte Autora se limitou a apresentar mera declaração de insuficiência de recursos (p. 16) frisese, a qual não é suficiente para fazer prova da hipossuficiência conforme entendimento jurisprudencial apresentado ao norte.
Assim sendo, determino a intimação da Parte Autora, por intermédio de sua advogada, para, em 15 dias, comprovar a alegada
hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Expedientes necessários.
ADV: FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384-0/CE), ADV: NORIVAL SEBASTIAO RODRIGUES DE FRANÇA
(OAB 2774/CE), ADV: ARNAUD FERREIRA BALTAR NETO (OAB 23660/CE), ADV: FÁTIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA
(OAB 119384-0/SP), ADV: CANDIDO ALEXANDRINO BARRETO NETO (OAB 15519/CE), ADV: LEONARDO ANDRADE DE
FRANÇA (OAB 34904/CE) - Processo 0055416-75.2014.8.06.0112 - Cumprimento Provisório de Sentença - Pagamento REQUERENTE: Jose Ailton Parente de Alencar - Meton Soares de Alencar Filho - REQUERIDO: Banco do Brasil S/A - R.
H. Intime-se a Parte Exequente, por intermédio de seus advogados, para, em 15 dias, apresentar contrarrazões ao apelo de
páginas 412/438. Havendo a interposição de apelação adesiva, intime-se a Parte Executada, por intermédio de seus advogados,
para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo para contrarrazões, com ou sem estas, remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para fins de apreciação da pretensão recursal (art. 1.010, §3º,
CPC/15). Expedientes necessários.
ADV: WALLACE SOUSA TENORIO (OAB 29866-0/CE) - Processo 0056279-31.2014.8.06.0112 - Procedimento Comum Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Edvaldo Sousa da Silva - REQUERIDO: Intituto Nacional do Seguro Social - R.
H. Versam os autos acerca de ação de auxílio do doença por acidente de trabalho cumulada com conversão em aposentadoria
por invalidez. Analisando os autos com acuidade, observo que o litígio orbita em torno da incapacidade laboral pela Parte
Autora. Nesse contexto, defiro a produção de prova pericial.. Para tanto, NOMEIO perito o Dr. Tiago Caldas Leal, médico
ortopedista, cadastrado no quadro de peritos do TJCE (SIPER) para atuar nesta Comarca. Intime-se o perito nomeado (por
e-mail - caldasleal@gmail.com), para se manifestar quanto à aceitação da função no prazo de 15 dias (art. 157, § 1º do CPC),
bem como apresentar proposta de honorários no prazo de 05 dias. Intimem-se as Partes, por seus patronos judiciais, para, em
15 dias, manifestarem-se sobre a nomeação do perito, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (art. 465, § 1º do
CPC). Expedientes necessários.
ADV: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (OAB 2799/CE), ADV: SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 28561/CE),
ADV: SÉRGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 28561-A/CE) - Processo 0057487-45.2017.8.06.0112 - Procedimento Comum
- Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Gecelina Matos de Macedo - REQUERIDO: Bradesco Auto/RE Companhia de
Seguros - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014, emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpramse os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos em epígrafe, em especial, para o comparecimento das
partes à Audiência de Conciliação na data de 30/10/2019 às 13:45h na sala da Sala CEJUSC 1, no Centro Judiciário CEJUSC,
no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “ATO ORDINATÓRIO Processo nº:0057487-45.2017.8.06.0112 Classe:Procedimento
Comum Assunto:Indenização por Dano Moral e Indenização por Dano Material Requerente:Gecelina Matos de Macedo
Requerido:Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Considerando o disposto no art. 203, § 4º do CPC, que autoriza a impulsão
do feito através da prática de atos ordinários, bem como a remessa dos autos a este Centro Judiciário, na presente data,
através do utilitário “Transferência de Processos entre Varas” para agendamento e realização de audiência, designo Audiência
de Conciliação para o dia 30/OUTUBRO/2019, às 13:45 horas, a se realizar no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e
Cidadania de Juazeiro do Norte-CEJUSC/JN, na Sala de Audiências CEJUSC 1, no Fórum Local. Encaminho os presentes autos
à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários. Juazeiro do Norte/CE, 16 de agosto de 2019. Ana Clécia
Augusto Leite Carneiro Técnico Judiciário Assinado por Certificação Digital”
ADV: DEBORA FERRAZ FREIRE (OAB 29992/CE), ADV: AILA MAÍRA RODRIGUES XAVIER (OAB 21995-0/CE) - Processo
0057796-03.2016.8.06.0112 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Veículos - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A
- REQUERIDO: Jose Carlos Ferreira Vieira - Embargos declaratórios tempestivos e recebidos, porém, REJEITADOS, uma vez
que inexistentes na sentença os vícios previstos no art. 1022, do Códex Processual, razão pela qual mantenho-na tal como
proferida, por seus próprios fundamentos e pelos que ora se apresentam. Juazeiro do Norte/CE, 06 de setembro de 2019. José
Flávio Bezerra Morais Juiz de Direito Assinado por Certificação Digital
ADV: FRANCISCO ALDAIRTON RIBEIRO CARVALHO JUNIOR (OAB 16045/CE), ADV: FRANCISCO GILSON SOBREIRA
DE MELO FILHO (OAB 33599-A/CE) - Processo 0057948-51.2016.8.06.0112 - Procedimento Sumário - Seguro - REQUERENTE:
Maria Juliana Leite da Costa - Maria Auxiliadora Leite da Cruz - REQUERIDO: Seguradora Lider dos Concorcios do Seguro
Dpvat - Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc.. Cogita-se de Ação de Cobrança ajuizada por Maria
Juliana Leite da Costa e outro contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT., por meio da qual
tenciona a condenação da Seguradora Promovida ao pagamento de complementação de indenização relativa ao seguro DPVAT,
originária de acidente de trânsito que lhe causou invalidez permanente parcial completa. Citada a Parte promovida apresentou
contestação. Laudo pericial acostado aos autos. As Partes se manifestaram acerca do laudo pericial em audiência. Era o que
relevante havia a relatar. Passo ao julgamento do feito. A Parte Autora renunciou a pretensão formulada na ação. Isto posto,
HOMOLOGO A RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NESTA AÇÃO e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM
JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, “III”, “c” do CPC. Condeno a Parte Autora ao pagamento das custas
processuais e de honorários sucumbenciais, que arbitro no valor equivalente a 10% sobre o da condenação, cuja exigibilidade
declaro suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Sentença publicada em audiência, de cujo teor ficam cientes os presentes”.
ADV: IGOR BRUNO QUESADO ALENCAR (OAB 18937/CE), ADV: JOAO CLAUDINO DE LIMA JUNIOR (OAB 25357/
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CE), ADV: DAVID CARDOSO ONOFRE DE ALENCAR (OAB 28699-0/CE) - Processo 0057978-86.2016.8.06.0112 - Interdito
Proibitório - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Antonia Martins dos Santos - Pedro Ferreira dos Santos
- REQUERIDO: Pedro Ferreira Lustosa Neto - Prolatada a sentença, nos seguintes termos (pp.129/131): “Pelo exposto, com
fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo a ação com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação de INTERDITO PROIBITÓRIO para determinar que o réu, identificado como Pedro Ferreira
Lustosa Neto se abstenha de ameaçar a posse da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, confirmando os termos
da liminar de fls. 52/54.” A parte promovida viu-se prejudicada pela sentença exarada e interpôs o recurso de embargos de
declaração, alegando suposta contradição no decisium impugnado. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão ou na sentença, os quais devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias,
nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil: 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. No caso em
comento, os embargos sequer merecem ser recebidos, posto que intempestivos. Conforme estabelecido no Código de Processo
Civil, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis, sendo o prazo contado a partir
da data de publicação da sentença, excluindo-se o primeiro dia do prazo. A publicação da sentença ocorreu em 22.08.2019,
iniciado o prazo para interposição dos embargos em 26.08.2019. O prazo findou no dia 30.08.2019. Contudo, os embargos
foram protocolados apenas no dia seguinte, quando o prazo já havia decorrido, sendo, portanto, intempestivos. Diante do
exposto, em virtude de sua intempestividade, rejeito os embargos de declaração interpostos, nos termos do art. 1.023 do Código
de Processo Civil. Intime-se.
ADV: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE (OAB 15877/CE), ADV: JOICE CRISTINA DE MELLO FIORELLI (OAB 31864-B/
CE) - Processo 0064900-46.2016.8.06.0112 - Procedimento Sumário - Seguro - REQUERENTE: Francisca Medeiros da Silva
- REQUERIDO: Seguradora Lider dos Concorcios do Seguro Dpvat - R. H. Expeçam-se os alvarás para levantamento do valor
depositado à página 180, observando-se os seguintes valores: (i) R$ 2.954,73 em favor da Parte Autora; e (ii) R$ 2.417,49 em
favor da advogada da Parte Autora (valor equivalente ao 10% dos honorários sucumbenciais e 35% dos honorários contratuais).
Intime-se a Parte Autora, por sua advogada, para fins de ciência da expedição dos alvarás. Por fim, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
ADV: RONALD FEITOSA AGUIAR FILHO (OAB 24986/CE), ADV: ARMANDO HELIO ALMEIDA MONTEIRO DE MORAES
(OAB 13781/CE), ADV: ANA KATHARINE VASCONCELOS DE SOUSA (OAB 29702/CE), ADV: FELIPE AGUIAR DE NEGREIROS
ANDRADE (OAB 29703-0/CE), ADV: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA (OAB 11144/CE), ADV: MARIA IMACULADA GORDIANO
DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 8667/CE) - Processo 0066135-48.2016.8.06.0112 - Procedimento Comum - Indenização por
Dano Moral - REQUERENTE: Isgh - Instituto de Saude e Gestao Hospitar - Hospital Regional do Cariri - REQUERIDO: Maria
do Socorro Gonçalves da Silva - R. H. Designo audiência de conciliação para o DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, ÀS 10H00M,
que se realizará na sala de audiências do Gabinete deste Juízo. Cite-se e intime-se a Parte Promovida, por mandado e no
endereço indicado na inicial, dando-lhe ciência da ação ajuizada em seu desfavor e da audiência assinalada, bem como para,
se for de seu alvitre, apresentar resposta à pretensão autoral no prazo de 15 dias, contados da data da audiência, sob pena de
reveliae presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. Intime-se a Parte Autora, por intermédio de seus advogados
(art. 334, §3º do CPC/2015). A Parte Ré deverá, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da audiência supra, informar, se
for o caso, que não possui interesse na composição consensual, entretanto, a audiência somente será cancelada mediante
recusa expressa de ambas as partes(art. 334, § 8º, CPC). Os litigantes, igualmente, ficam cientes que o não comparecimento
injustificado à referida audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 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. 334,
§8º, CPC/2015). Expedientes necessários.
ADV: PEDRO IVAN COUTO DUARTE (OAB 5457/CE), ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 166290/CE) - Processo 0066297-43.2016.8.06.0112 - Procedimento Comum - Direito de Imagem - REQUERENTE: Cynthia Alencar
Filgueiras Oliveira - REQUERIDO: Angelo Roncalli de Menezes Santana - Intimem-se as Partes, por seus patronos judiciais,
para, em 10 dias, declinarem as provas que pretendem produzir nos autos, especificando a finalidade das mesmas, vedado o
protesto genérico, sob pena de preclusão.
ADV: FRANCISCO MILTON PORTELA FILHO (OAB 14266/CE) - Processo 0067585-26.2016.8.06.0112 - Embargos à
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Banco Bradesco S.a. - EMBARGADO:
Jdc Comercio de Artigos de Armarinhos Ltda - Epp - R. H. Intime-se a Parte Autora, por intermédio de seus advogados, para, em
15 dias, emendar a inicial, especificamente para quantificar o valor do débito que entende correto (art. 917, §3º, CPC), sob pena
de inépcia e indeferimento da inicial (art. 330, “I”. CPC). Expedientes necessários.
ADV: JOSE PEDRO DA SILVA SOBRINHO (OAB 17763/CE), ADV: CINTIA VIEIRA PEREIRA BRINGEL (OAB 20569/
CE) - Processo 0097677-21.2015.8.06.0112 (apensado ao processo 0058502-54.2014.8.06.0112) - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - RECONVINTE: Gerson Arrais Pinto Filho - REQUERIDO: Jose Elandio Tiotonio Feitosa - R. H.
Intimem-se as Partes, por seus patronos judiciais, para, em 15 dias, declinarem as provas que pretendem produzir nos autos,
especificando a finalidade das mesmas, vedado o protesto genérico, sob pena de preclusão. Expedientes necessários.
ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629-0/CE) - Processo 0098519-98.2015.8.06.0112 - Embargos
à Execução - Suspensão - EMBARGANTE: Marcelino Oliveira Santos - EMBARGADO: Multipla Credito, Financiamento e
Investimeno S/A - R. H. Analisando os autos com acuidade, observo que a Parte Embargante pugnou pelos benefícios da
gratuidade da justiça, não tendo este Juízo deliberado acerca de tal pleito, o que passo a fazer. Como dito, o Embargante
pugna pelos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que “se vê em situação financeira dificultosa, não dispondo de
recursos minimamente bastantes ao pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua manutenção”. Entrementes, não
apresenta a Parte Embargante provas a respeito da sua incapacidade financeira, nem mesmo mera declaração neste sentido.
Na espécie, o Embargante é advogado (p. 12) com destacada atuação nesta Comarca, além de ser professor do curso de Direito
da Universidade Regional do Cariri (URCA), fato de domínio público nesta cidade. Observo que as profissões exercidas pela
Parte Embargante lhe proporcionam renda suficiente a, pelo menos, afastar-lhe da condição de hipossuficiência e lhe permitir
o custeio das custas de um processo judicial sem que represente prejuízo ao sustento e de sua família. Nada obstante, impõese oportunizar à Parte Embargante a apresentação de provas que, de fato, comprovem o seu estado atual de incapacidade
financeira, conforme preleciona o art. 99, §2º, paret final, do Código de Processo Civil. Intime-se a Parte Autora, por seus
advogados, para, em 15 dias, comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da
justiça. Expedientes necessários.
ADV: JOSE AUGUSTO RODRIGUES CAVALCANTI (OAB 27333-A/CE) - Processo 0104827-53.2015.8.06.0112 - Execução
de Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Banco Bradesco S/A - EXECUTADO: Setzero Industria de Calcados
Ltda Epp - Elionara Pereira Costa - Valter Frederico Cunha Albuquerque - Vistos etc. Tratam os presentes autos de ação de
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execução na qual as partes firmaram o acordo de fls. 64/69. É o sucinto relatório. Passo a decidir: Considerando que o acordo
se mostra lícito e firmado por partes capazes e devidamente representadas nada obsta, a priori, à sua homologação. Isto posto,
HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes às fls. 136/138, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC. Custas e honorários,
conforme acordo (fls. 66). Publique-se. Registre-se. Intimem-se (DJE). Tendo em vista que os celebrantes renunciaram ao prazo
recursal (fls. 59), certifique-se o trânsito em julgado, com as baixas de estilo. Expedientes necessários.
ADV: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (OAB 2799/CE), ADV: MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA
(OAB 18971/CE), ADV: AMANDA PERES DA SILVEIRA (OAB 24573/CE), ADV: YANNA PAULA LUNA ESMERALDO (OAB 16696/
CE), ADV: PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629-0/CE), ADV: MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA
GURGEL (OAB 19348-0/CE), ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA (OAB 24482-0/CE) - Processo 0105958-63.2015.8.06.0112
- Procedimento Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Wesley Jefferson Oliveira Alencar - REQUERIDO: M. S. Gomes
Facunde - Eletromil - R. H. Intime-se a Parte Autora, por seus advogados, para, em 10 dias, manifestar-se acerca do AR de
página 59, informar o endereço atualizado da Parte Promovida e/ou requerer o que reputar de direito. Expedientes necessários.
ADV: AMILTON MOREIRA SIMAO (OAB 10123/CE) - Processo 0106401-14.2015.8.06.0112 - Procedimento Comum Repetição de indébito - REQUERENTE: F C Barbosa Servicos de Construcao Me - Francisco Carvalho Barbosa - REQUERIDO:
Banco do Brasil S/A - R. H. Intime-se a Parte Autora, por seus advogados, para, em 15 dias, manifestar-se acerca da contestação
de páginas 50/78 e dos documentos que a acompanham. Expedientes necessários.
ADV: GWERSON JOCSAN QUEIROZ DE FIGUEIREDO (OAB 22776-0/CE), ADV: HIACY GWIMEL QUEIROZ DE
FIGUEIREDO (OAB 21762/CE) - Processo 0108851-27.2015.8.06.0112 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela /
Tutela Específica - REQUERENTE: Jose Carlos Teles - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Procuradoria
Seccional Federal em Juazeiro do Norte/CE - R. H. Versam os autos acerca de ação de auxílio do doença por acidente de
trabalho cumulada com conversão em aposentadoria por invalidez. Analisando os autos com acuidade, observo que o litígio
orbita em torno da incapacidade laboral pela Parte Autora. Nesse contexto, defiro a produção de prova pericial.. Para tanto,
NOMEIO perito o Dr. Tiago Caldas Leal, médico ortopedista, cadastrado no quadro de peritos do TJCE (SIPER) para atuar nesta
Comarca. Intime-se o perito nomeado (por e-mail - caldasleal@gmail.com), para se manifestar quanto à aceitação da função
no prazo de 15 dias (art. 157, § 1º do CPC), bem como apresentar proposta de honorários no prazo de 05 dias. Intimem-se
as Partes, por seus patronos judiciais, para, em 15 dias, manifestarem-se sobre a nomeação do perito, indicarem assistente
técnico e apresentarem quesitos (art. 465, § 1º do CPC). Expedientes necessários.
ADV: DAIANE PEREIRA SOUZA (OAB 20020/CE), ADV: CAIO YVES LUNA LUCAS (OAB 38823/CE), ADV: JOSE JOACY
BEZERRA JUNIOR (OAB 20980/CE) - Processo 0460430-96.2019.8.06.0112 - Procedimento Comum - Evicção ou Vicio
Redibitório - REQUERENTE: VICTOR HUGO DIAS ROLIM - REQUERIDO: Herbert de Morais Bezerra - JOÃO SALES DE
LIMA - JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA - Caixa Econômica Federal - Conforme disposição expressa na Portaria nº 542/2014,
emanada da Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, cumpram-se os expedientes remanescentes da decisão já proferida nos autos
em epígrafe, em especial, para o comparecimento das partes à Audiência de Conciliação na data de 30/10/2019 às 13:30h
na sala da Sala CEJUSC 1, no Centro Judiciário CEJUSC, no Fórum Clóvis Beviláqua. Decisão: “Considerando o disposto no
art. 203, § 4º do CPC, que autoriza a impulsão do feito através da prática de atos ordinários, bem como a remessa dos autos
a este Centro Judiciário, na presente data, através do utilitário “Transferência de Processos entre Varas” para agendamento
e realização de audiência, designo Audiência de Conciliação para o dia 30/OUTUBRO/2019, às 13:30 horas, a se realizar no
Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de Juazeiro do Norte-CEJUSC/JN, na Sala de Audiências CEJUSC 1, no
Fórum Local. Encaminho os presentes autos à SEJUD respectiva para a confecção dos expedientes necessários.”

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO ESMERALDO PAES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0369/2019
ADV: FRANCISCO WELVIO URBANO CAVALCANTE (OAB 14814/CE), ADV: MARCELO VICTOR DE SOUSA (OAB 23085/
CE), ADV: FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA MIRANDA (OAB 31409/CE), ADV: LARA COSTA DE ALMEIDA (OAB 18775/CE) Processo 0004877-66.2018.8.06.0112 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE:
Espólio de Doralice Vasconcelos Nery Bezerra - Jose Bezerra de Menezes Neto - Conforme disposição expressa no Provimento
nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que
possa imprimir andamento ao processo, cumpra-se a sentença de fls. 30/31.
ADV: JOSE VERENILDO DA PAZ (OAB 32065/CE), ADV: JOSE VERENILDO DA PAZ (OAB 32065/CE) - Processo 000503405.2019.8.06.0112 - Mandado de Segurança - Inscrição / Documentação - IMPETRANTE: Francisco Rodrigo Dutra de Carvalho Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado
da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, cumpra-se a Decisão de fls. 18/21.
ADV: GUSTAVO DE SOUSA LOPES (OAB 18095/CE) - Processo 0007771-15.2018.8.06.0112 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda - Conforme
disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da
Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, cumpra-se a Decisão de fls. 26/29.
ADV: FÁTIMA ALEXANDRINA ARRAIS AMORIM (OAB 32914/CE) - Processo 0008032-43.2019.8.06.0112 - Procedimento
Comum - Reajuste de Prestações - REQUERENTE: Cicero Adiel Morais de Freitas - Conforme disposição expressa no
Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça,
para que possa imprimir andamento ao processo, cumpra-se a sentença de fls. 31/32.
ADV: MILTON CORREIA DE ALMEIDA (OAB 22660/CE), ADV: MARCONDES YURI DE SOUSA DAMASCENO (OAB 24600/
CE) - Processo 0009579-21.2019.8.06.0112 - Arrolamento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - ARROLANTE: Maria
do Socorro da Silva - I RELATÓRIO. Vistos etc. Cogita-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARIA DO SOCORRO DA SILVA
em desfavor de BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, por meio da qual tenciona a revisão
do contrato de financiamento especificamente quanto a cláusula que prevê capitalização de juros, bem como a fixação das
parcelas do contrato no valor de R$ 381,40 e declaração de quitação do financiamento. Em socorro à sua pretensão, a Parte
Autora argui, em estreita síntese, que: Firmou com a Parte Promovida contrato de financiamento para aquisição do veículo
VOLKSWAGEN FOX, ano de fabricação 2014, placa OSG-3568, chassi 9BWAG4SZ0E4111314, a ser pago em 48 parcelas
de R$ 861,00; Viu-se impossibilitada de adimplir as parcelas do contrato em virtude da existência de cláusulas abusivas no
contrato de financiamento, tais como a que prevê capitalização de juros. Objetiva a nulidade da cláusula contratual que prevê
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capitalização de juros. Em sede de tutela provisória de urgência antecipada, requer a Parte Autora a prolação de decisão
judicial que suspenda a cláusula contratual de estabelece a capitalização de juros, compila a Instituição Financeira Acionada a
se abster de incluir o seu nome em órgãos de restrição de crédito (SERASA, SPC etc.), bem como lhe conceda a manutenção
da posse do veículo descrito na inicial e lhe autorize o pagamento das parcelas do contrato pela quantia incontroversa de R$
381,40. Inicial instruída com os documentos de páginas 32/41. É o relatório. Decido. II FUNDAMENTAÇÃO. Inicialmente, recebo
a inicial e defiro os benefícios da gratuidade da justiça à Parte Autora. Analisando os autos com acuidade, observo que a Parte
Autora questiona, unicamente, a validade da cláusula contratual que prevê a capitalização de juros. O feito comporta julgamento
de improcedência liminar do pedido, na forma do art. 332, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria adversada em seu
bojo prescinde da fase instrutória e contraria acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso repetitivo. Como dito, insurge-se a Parte Autora contra a capitalização mensal de juros pactuada, advogando a tese da
legalidade de aludida prática. O argumento da ilegalidade do anatocismo não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente e
contraria a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial nº. 973827, representativo de
controvérsia repetitiva. Vejamos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso especial repetitivo,
da possibilidade de cobrança de capitalização de juros com periodicidade inferior a 01 ano, desde que haja expressa pactuação
e para os contratos posteriores a 31.03.2000, senão vejamos: “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 2.17036/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo
de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos
do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da
mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”. (STJ - 973827 / RS, 3ª Seção,
Relatora Para Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, dj 24.09.2012). Na espécie, observo que o instrumento contratual foi
pactuado em 25.09.2018 (portanto, após 31.03.2000) e prevê de forma expressa a capitalização de juros, na medida em que a
taxa de juros anual (22,25% a.a.) é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal (1,69% a.m.). Portanto, perfeitamente legal
a cobrança de capitalização de juros no caso em deslinde, uma vez que a prática se encontra em perfeita harmonia com a tese
firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo. Carecendo de fomento jurídico
a tese de ilegalidade de capitalização mensal de juros, impõe-se reconhecer, por ricochete, a improcedência dos pedidos de
fixação das prestações do contrato no valor de R$ 681,40 e de declaração de quitação do contrato. Improcedência liminar da
ação que se reconhece. Desnecessárias outras considerações. III DISPOSITIVO. Pelas razões escandidas, de forma liminar
(art. 332, “II”, CPC), JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO e EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO, nos moldes do art. 487, “I”, do Código de Processo Civil. P. R. I. Condeno a Parte Autora ao pagamento de custas e
honorários sucumbenciais, que arbitro no importe de 10% do valor da causa. Em razão de ser a Parte Autora beneficiária da
assistência judiciária gratuita, declaro a suspensão da exigibilidade da condenação nos ônus da sucumbência pelo prazo de 05
anos, a qual poderá ser afastada se o credor demonstrar que a situação de insuficiência financeira que justificou a concessão
do benefício deixou de existir (art. 98, §3º, CPC/15). Formada a coisa julgada, dê-se baixa do feito na distribuição e remetam-se
os autos ao arquivo.
ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB 14694/CE), ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB
18556/CE) - Processo 0046509-48.2013.8.06.0112 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Veículos - REQUERENTE:
RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - Conforme disposição expressa no Provimento
nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que
possa imprimir andamento ao processo, cumpra-se o despacho de fls. 82.
ADV: TERESA CRISTINA PITTA PINHEIRO FABRÍCIO (OAB 14694/CE), ADV: GUILHERME MARINHO SOARES (OAB
18556B/CE) - Processo 0055223-60.2014.8.06.0112 - Busca e Apreensão - Veículos - REQUERENTE: RIO TIBAGI COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e outro - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019,
publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa
imprimir andamento ao processo, cumpra-se o despacho de fls. 58/59.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO DJALMA SOBREIRA DANTAS JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0371/2019
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649/CE) - Processo 0007856-98.2018.8.06.0112 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Volkswagen S/A - Conforme disposição expressa no
Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça,
para que possa imprimir andamento ao processo, cumpra-se a Decisão de fls. 36/39.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO JOSÉ MAZZA SIQUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DIOGO DIMAS BENTO SERAFIM
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0372/2019
ADV: CLAUDIO JOSE VIEIRA COUTINHO (OAB 16667/CE) - Processo 0008830-04.2019.8.06.0112 - Procedimento Comum
- Obrigações - REQUERENTE: José Senhor da Silva - Intime-se a Parte Autora, por seus patronos judiciais, para, em 15 dias,
apresentar manifestação acerca da contestação apresentada e dos documentos que a acompanham.

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUAZEIRO
DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO MIGUEL FEITOSA CARDOSO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DALILA MAIA DE VASCONCELOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0090/2019
ADV: RENATO DE MATOS SAMPAIO (OAB 17742/CE) - Processo 0008421-62.2018.8.06.0112 - Guarda - Adoção Nacional
- REQUERENTE: F.A.M.S. e outro - R.H. Cumpra-se o despacho de fls. 29: “R.H. Observo que se faz necessário que o autor
promova as citações dos pais biológicos do adotando, se vivos forem, ou, do contrário, junte aos autos as cópias das respectivas
certidões de óbito. Portanto, intimem-se as partes requerentes, por seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos
termos do art. 321 do CPC, sanarem o vício apontado, corrigindo o polo passivo, sob pena de indeferimento da inicial.”
ADV: JONAS VIANA DUARTE (OAB 3025/CE) - Processo 0042680-59.2013.8.06.0112 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Alimentos - REQUERENTE: V.M.G.C. - R.h. Parte beneficiária da justiça gratuita. A parte exequente lastreia sua pretensão
em título executivo judicial, pedindo ao final, pela a decretação da prisão do devedor (fls. 37/40), além de exigir quitação das
prestações anteriores às referidas na Súmula 309 do STJ e ART. 528, § 7º do CPC (fls. 44/49) e que deveriam ser executadas
pelo rito previsto no ART. 523, conforme determina o 528, § 8º, do CPC, nela não comportando a coerção pessoal como meio à
sua satisfação. No caso, alimentos pretéritos e atuais não se confundem, sendo os primeiros anteriores à previsão do ART. 528,
§ 7º, DO CPC e os segundos, os que nesse referido parágrafo estão incluídos. Contudo, a execução dos alimentos pretéritos e
atuais, quando requeridos nos mesmos autos, pode causar tumulto processual a inviabilizar a rápida solução da causa, posto
que os primeiros não ensejam a prisão como forma de coerção ao pagamento, enquanto que os segundos a admite (ART. 528, §
7º, do CPC), tornando, em especial quando dispõe o exequente de condições financeiras suficientes, mais célere sua satisfação.
Portanto, a cumulação de execução de alimentos pretéritos e atuais nos mesmos autos, apesar de possível , apenas se torna
viável no caso da exequentes se utilizar, para ambas as situações, o rito da penhora previsto no ART. 523, DO CPC. Não há, por
outro lado, qualquer prejuízo à exequente, já que poderá requerer, em autos próprios/autônomos e ritos distintos, o cumprimento
de sentença dos alimentos atuais e pretéritos, sua cumulação em mesmo pedido podendo lhe trazer prejuízos relacionados
à célere satisfação, em especial daqueles que no momento se mostram indispensáveis à sua sobrevivência. Assim, intimese a parte exequente para esclarecer, no prazo do ART. 801 do CPC, qual rito e valores pretende ver o presente feito seguir,
readequando a planilha de débitos, uma vez que as consequências em cada um deles são diversas, haja vista que os débitos
referentes às três últimas prestações vencidas por ocasião do ajuizamento da 0execução perdem o caráter alimentar e não
ensejam a decretação da prisão. Portanto, se pretende valer-se da medida de coerção pessoal, deverá reapresentar planilha
de débito restrita aos termos do ART. 528, § 7º, do CPC. Do contrário, havendo exclusivamente dívida pretérita ou pretendendo
cumular sua cobrança com as referentes aos alimentos atuais, deverá emendar seu pedido e requerer pela observância do
disposto no ART. 523, DO CPC. Intime-se. Expedientes necessários.
ADV: KEILA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 23034/CE), ADV: LEILA TEIXEIRA DA SILVA (OAB 26308/CE), ADV: JOSE TARSO
MAGNO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 10175-0/CE) - Processo 0065764-84.2016.8.06.0112 - Execução de Alimentos - Fixação EXEQUENTE: T.K.F.M.V. - EXECUTADO: F.A.V. - R.H. Intime-se a parte autora, por seu procurador, para dizer, em 05 (cinco)
dias, se possui interesse na continuidade do feito, caso em que deverá atualizar o seu endereço e o do acionado ou indicar um
ponto de referência que facilite a localização do endereço, sob pena de extinção do processo (art. 485, § 1º, do CPC). Cumprase.

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUAZEIRO
DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXSANDRA LACERDA BATISTA BRITO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARY COELLY GOMES MARTINS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0192/2019
ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA (OAB 24482/CE), ADV: CICERA EMANUELLY MARTINS BARBOSA (OAB 32667/CE),
ADV: PATRICIA LUCAS MAIA (OAB 32012/CE), ADV: SERGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 28561/CE), ADV: AMANDA
PERES DA SILVEIRA (OAB 24573/CE), ADV: MARCELA LEOPOLDINA QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 18971/CE), ADV:
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA (OAB 16629/CE), ADV: YANNA PAULA LUNA ESMERALDO (OAB 16696/CE),
ADV: MARIANA GOMES PEDROSA BEZERRA (OAB 19348/CE), ADV: SERGIO GURGEL CARLOS DA SILVA (OAB 2799/CE)
- Processo 0005448-37.2018.8.06.0112 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERIDO: R.A.M. Com amparo na Portaria n° 0002/2019, expedida por este juízo e em cumprimento ao disposto no art. 2º e incisos, do Provimento
nº 01/2019, da Corregedoria Geral de Justiça do Ceará (Diário da Justiça do Ceará de 10.01.2019), através do presente Ato
Ordinátorio, determino, que sejam intimadas as partes requerente e requerida, para comparecerem, no dia e hora designados
pelo laboratório, devendo ser feitas todas as observações constantes à p. 57.
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ADV: JOSEFA IRANIR MENDES LIMA HONORATO (OAB 6182/CE), ADV: VERA MARIA CASSIANO DO N. FERREIRA (OAB
15129B/CE) - Processo 0006948-07.2019.8.06.0112 - Procedimento Comum - Relações de Parentesco - REQUERENTE: R.A.S.
- MENOR: M.I.B.A.S. - Com amparo na Portaria n° 0002/2019, expedida por este juízo e em cumprimento ao disposto no art. 2º
e incisos, do Provimento nº 01/2019, da Corregedoria Geral de Justiça do Ceará (Diário da Justiça do Ceará de 10.01.2019),
através do presente Ato Ordinátorio, determino, que sejam intimadas as partes requerente e requerida, para comparecerem, no
dia e hora designados pelo laboratório, devendo ser feitas todas as observações constantes à p. 68.
ADV: FRANCISCA WIBERLANNY SILVA OLIVEIRA (OAB 38333/CE), ADV: BRUNA THAMIRYS ANTAS VIDAL (OAB 38322/
CE) - Processo 0055203-64.2017.8.06.0112 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERIDO:
P.C.A.M. - Com amparo na Portaria n° 0002/2019, expedida por este juízo e em cumprimento ao disposto no art. 2º e incisos,
do Provimento nº 01/2019, da Corregedoria Geral de Justiça do Ceará (Diário da Justiça do Ceará de 10.01.2019), através do
presente Ato Ordinátorio, determino, que sejam intimadas as partes requerente e requerida, para comparecerem, no dia e hora
designados pelo laboratório, devendo ser feitas todas as observações constantes à p. 56.
ADV: MARIA IZABEL RODRIGUES DA SILVA (OAB 24384/CE), ADV: IGOR BRUNO QUESADO ALENCAR (OAB 18937/
CE) - Processo 0067827-82.2016.8.06.0112 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: M.Z.F.B.
- REQUERIDO: C.L.V.S. - Realizado o pregão, compareceu as partes não compareceram. Aberta a audiência, na forma da lei, a
mesma não correu em face da ausência das partes, posto que o promovido não fora intimado e a parte autora encontra-se em
estado debilitado de saúde, conforme petição de p. 70/71. Em seguida, a Mma. Juíza deferiu a súplica autoral e determinou que
a autora juntasse, no prazo de 20 (vinte) dias, o endereço atualizado do promovido. Nada mais a constar, encerra-se o presente
termo.
ADV: VITOR FERRAZ ARARUNA (OAB 29963-0/CE), ADV: JOAO AUGUSTO CRUZ VIEIRA DA CUNHA (OAB 3538/CE),
ADV: GEORGE LAURINDO DE ANDRADE (OAB 10533/CE), ADV: MARIA DO SOCORRO DINIZ DE CARVALHO SOBREIRA
(OAB 27104/CE), ADV: FELIPE AGUIAR DE NEGREIROS ANDRADE (OAB 29703-0/CE), ADV: SILVIO ROBERTO MARQUES
TAVARES (OAB 34756/CE), ADV: FELIPE AGUIAR DE NEGREIROS ANDRADE (OAB 29703/CE), ADV: VICTOR FERRAZ
ARARUNA (OAB 29963/CE), ADV: NAYARA NAGLE CARVALHO FERNANDES (OAB 29394/CE) - Processo 010313604.2015.8.06.0112 - Cumprimento de sentença - Dissolução - REQUERENTE: M.S.S.B.M.T. e outro - Com amparo na Portaria
n° 0002/2019, expedida por este juízo e em cumprimento ao disposto no art. 2º e incisos, do Provimento nº 01/2019, da
Corregedoria Geral de Justiça do Ceará (Diário da Justiça do Ceará de 10.01.2019), designo para o dia 30/09/2019, às 14:00h,
a Audiência de Conciliação, devendo as partes serem intimadas através de seus advogados (DJE).

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO CAVALCANTE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0080/2019
ADV: JOSE JOAO ARAUJO NETO (OAB 6039/CE), ADV: LUCAS PAOLY DE ARAUJO MORAIS (OAB 37752/CE) - Processo
0008222-06.2019.8.06.0112 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Delegacia
Regional de Juazeiro do Norte - RÉU: Claudenilson Lemos de Oliveira e outro - Instrução e Julgamento Data: 20/01/2020 Hora
08:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: JOSE JOAO ARAUJO NETO (OAB 6039/CE), ADV: LUCAS PAOLY DE ARAUJO MORAIS (OAB 37752/CE) - Processo
0008222-06.2019.8.06.0112 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Delegacia
Regional de Juazeiro do Norte - RÉU: Claudenilson Lemos de Oliveira e outro - Dessa forma, não se vislumbrando qualquer das
hipóteses previstas no art. 397 do CPP, recebo a denúncia, nos termos do art. 56 da Lei 11.343/06, determinando a citação dos
réus, e designando o dia 20 de janeiro de 2020, às 8 horas, para a realização de audiência de instrução e julgamento. Citem-se
e intimem-se os acusados. Ciência ao Ministério Público. Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO CAVALCANTE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SARAH MARIA DA SILVA GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0081/2019
ADV: TATIANA FELIX DE MORAES (OAB 24651/CE) - Processo 0009092-85.2018.8.06.0112 (apensado ao processo
0002801-35.2019.8.06.0112) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Daniel Soares Rodrigues e
outro - Inquirição de Testemunha Data: 13/01/2020 Hora 08:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: TATIANA FELIX DE MORAES (OAB 24651/CE) - Processo 0009092-85.2018.8.06.0112 (apensado ao processo
0002801-35.2019.8.06.0112) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Daniel Soares Rodrigues e
outro - Assim, entendo pelo prosseguimento do feito, recebendo a peça delatória na forma prevista pelo artigo 399 do mesmo
diploma legal. Destarte, DESIGNO de audiência de instrução e julgamento para dia 13/01/2020 às 08hs:00min.

COMARCA DE JUCÁS - VARA UNICA DA COMARCA DE JUCÁS

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUCÁS
JUIZ(A) DE DIREITO YANNE MARIA BEZERRA DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA HELIONILDA LUCAS BEZERRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0304/2019
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ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0005953-88.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Francisca Vieira de Oliveira - REQUERIDO: Banco
Panamericano S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0005955-58.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Francisca Vieira de Oliveira - REQUERIDO: Bradesco
Financiamento - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0005956-43.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Francisca Vieira de Oliveira - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0005957-28.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Francisca Vieira de Oliveira - REQUERIDO: Bradesco
Financiamento - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0005967-72.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
BMG S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para que,
por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0005969-42.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
BMG S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para que,
por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e
de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os
autos conclusos.ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0005970-27.2019.8.06.0113 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ BMG S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
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onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006087-18.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006088-03.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006089-85.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006093-25.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006095-92.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006098-47.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006100-17.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
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de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006102-84.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006103-69.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: Banco
Panamericano S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006104-54.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006107-09.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: Banco
Panamericano S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006116-68.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006118-38.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006119-23.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
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para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006126-15.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006127-97.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006131-37.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTONIO GOMES DA SILVA - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006169-49.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: BRADESCO
FINANCIAMENTOS - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006170-34.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: BRADESCO
FINANCIAMENTOS - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006171-19.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: BRADESCO
FINANCIAMENTOS - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
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ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006172-04.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: GERALDO BATISTA DE OLIVEIRA - REQUERIDO: BRADESCO
FINANCIAMENTOS - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006191-10.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTÔNIO IZIDÓRIO DA COSTA NETO - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006192-92.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTÔNIO IZIDÓRIO DA COSTA NETO - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006193-77.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTÔNIO IZIDÓRIO DA COSTA NETO - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006206-76.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTÔNIO IZIDÓRIO DA COSTA NETO - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006207-61.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTÔNIO IZIDÓRIO DA COSTA NETO - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006208-46.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTÔNIO IZIDÓRIO DA COSTA NETO - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
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extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006209-31.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ANTÔNIO IZIDÓRIO DA COSTA NETO - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006213-68.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006214-53.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Bradesco
Financiamentos - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006215-38.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Bradesco
Financiamentos - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006216-23.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itau
Bmg S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para que,
por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006217-08.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006218-90.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
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nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006219-75.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006221-45.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006222-30.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006224-97.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignadao S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006225-82.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006226-67.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006228-37.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Antonio Izidorio da Costa Neto - REQUERIDO: Banco do
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Brasil S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para que,
por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006231-89.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006234-44.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006235-29.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A. - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento
suficiente para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança
das alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos
de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no
prazo de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006236-14.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Bradesco
Financiamentos - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006237-96.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006239-66.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
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conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006240-51.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006241-36.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006250-95.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006251-80.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Acelino Juliao do Nascimento - REQUERIDO: Banco Itaú
Consignado S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente para
que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das alegações
ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez)
dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses posteriores a
data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atente-se ainda que o
extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício previdenciário e de
onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006320-15.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006321-97.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006324-52.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
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posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006329-74.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006339-21.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006357-42.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006361-79.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0006365-19.2019.8.06.0113 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: ACELINO JULIÃO DO NASCIMENTO - REQUERIDO: Banco
Itaú Consignada S.A - Vistos em conclusão. A mera alegação de que houve relação consumerista não é fundamento suficiente
para que, por si só, haja a inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor com a responsabilidade de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, inciso I do CPC. Feitos tais esclarecimentos, intime-se a parte autora para que, no prazo
de 10 (dez) dias, emende a inicial, trazendo aos autos extrato bancário referente aos três meses anteriores e três meses
posteriores a data da realização do referido contrato de empréstimo bancário, sob pena de extinção na forma da lei. Atentese ainda que o extrato deverá ser referente a conta de titularidade da parte autora vinculada ao percebimento do benefício
previdenciário e de onde está sendo realizado tais descontos indevidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte,
retornem os autos conclusos.

COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA - VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
JUIZ(A) DE DIREITO HYLDON MASTERS CAVALCANTE COSTA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WRIALLE YUGO BEZERRA CALDAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0175/2019
ADV: RAIMUNDO WGERLES BEZERRA MAIA (OAB 6155/CE) - Processo 0002336-84.2000.8.06.0114 - Ordinária outras
- Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Jose Rogeiro Alves de Queiroz e outros - RÉU: BB FINANCEIRA SA - R.
h. Expeça-se Alvará Judicial para levantamento do valor incontroverso depositado às fls. 135. Intimar o devedor, por meio de
seu procurador judicial, para pagamento do restante do valor cobrado nesta execução, referente aos honorários advocatícios
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com as correções e os juros do período, conforme planilha de fls. 147/150, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.
Expedientes de praxe. Lavras Da Mangabeira, 10 de setembro de 2019 Hyldon Masters Cavalcante Costa Juiz de Direito

COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE - 1ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE

EDITAL DE INTERDIÇÃO
PROCESSO 15826-14.2016.8.06.0115
A MM. Juíza de Direito Respondendo nesta 1ª Vara da Comarca de Limoeiro do Norte/CE, na forma da lei, FAZ SABER aos
que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a INTERDIÇÃO
de Maria Analia de Lima, brasileira, solteira, portadora de RG 449157-82, que é portadora de esquizofrenia paranóide, CID
-10:F20. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo a curatelada
incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado o Sr. JOSÉ LUIZ DE LIMA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador de RG
7506873 SSP/SP, CURADOR DEFINITIVO da referida curatelada, cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença.
O referido processo foi julgado em 1º/3/19, cujo teor final da sentença é o seguinte: À guisa das considerações expendidas e em
consonância com o parecer Ministerial, acolho o pedido formulado na peça inaugural e, por conseguinte, ante a incapacidade da
interditanda, DECRETO, com fulcro no artigo 1.767, I, do Código Civil c/c o artigo 747 e seguintes do novo Estatuto Processual
Civil c/c Estatuto das Pessoas com Deficiência, A INTERDIÇÃO de Maria Anália de Lima, para a prática dos atos relacionados
aos direitos patrimoniais e negociais, nomeando-lhe curador, sob compromisso, o requerente José Luiz de Lima. O presente
edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Limoeiro
do Norte/CE, em 23 de julho de 2019. Eu, Luciana Gadelha, Auxiliar Judiciário, 751, o digitei. Sâmea Freitas da Silveira de
Albuquerque Juíza de Direito, em Respondência

COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE - 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DILVANIA MARIA NUNES DE SOUSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1809/2019
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE) - Processo 0011363-63.2015.8.06.0115 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação - REQUERIDO: Banco Bradesco S.a. e outro - DIANTE DO EXPOSTO,
com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para: I - Determinar o cancelamento
definitivo do protesto, tornando convalidada a decisão liminar antes deferida; II - Condenar os demandados, solidariamente, ao
pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo tal quantia ser corrigida monetariamente
e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da sentença.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DILVANIA MARIA NUNES DE SOUSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1812/2019
ADV: CARLOS MARDUQUE SILVA DUARTE (OAB 25704/CE), ADV: JOELMA DOS SANTOS GADELHA (OAB 33342/CE) Processo 0020411-07.2019.8.06.0115 - Tutela Cautelar Antecedente - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Janio Medeiros
Guimarães - Intimação para comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia para data de 04/11/2019 às 10:00h,
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania -CEJUSC. Intimação do autor/promovido para audiência será feita na
pessoa do seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DILVANIA MARIA NUNES DE SOUSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1813/2019
ADV: PEDRO FHELIPE FREITAS MARTINS (OAB 37147/CE) - Processo 0020818-13.2019.8.06.0115 - Procedimento Comum
- Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Giorgy Maia Costa - REQUERIDO: Tim Celular S.a - Intimação para comparecer a
audiência de Conciliação designada para o dia para data de 04/11/2019 às 10:30h, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania -CEJUSC. Intimação do autor/promovido para audiência será feita na pessoa do seu advogado, nos termos do art.
334, § 3º do NCPC

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DILVANIA MARIA NUNES DE SOUSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1814/2019
ADV: CICIANE ROCHA DE LIMA (OAB 18159/CE), ADV: FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA (OAB 23346/CE) Processo 0011700-86.2014.8.06.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios - REQUERENTE:
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Paulo Franco Rocha de Lima - Não tendo ocorrido pagamento voluntário, viabilize-se a penhora de dinheiro pela via eletrônica,
nos termos do art. 835, I, e 854, ambos do NCPC.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DILVANIA MARIA NUNES DE SOUSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1815/2019
ADV: CICIANE ROCHA DE LIMA (OAB 18159/CE), ADV: FATIMA WESLLYA FREIRE DE OLIVEIRA (OAB 23346/CE) Processo 0011700-86.2014.8.06.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios - REQUERENTE:
Paulo Franco Rocha de Lima - Não localizados ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, fica intimada a parte exequente
para se manifestar.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO GERANA CELLY DANTAS DA CUNHA VERISSIMO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DILVANIA MARIA NUNES DE SOUSA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1818/2019
ADV: MOISES NETO DE OLIVEIRA (OAB 8012/CE), ADV: OSILENE FERREIRA CASTRO (OAB 27596/CE), ADV: EDUARDO
CHAVES DE ALENCAR (OAB 30525/CE), ADV: PROCURADOR CICERO PAOLO ARIOMAR DA SILVA SANTOS (OAB 3/CE) Processo 0011255-05.2013.8.06.0115 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Francisco Valdo Freire da Silva - REQUERIDO: Banco Itau Sa - Localizados ativos financeiros por meio do sistema BacenJud,
fica intimada a parte executada para se manifestar.

COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE - 3ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE

JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
JUIZ(A) DE DIREITO SÂMEA FREITAS DA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOÃO NORONHA DE LIMA NETO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0299/2019
ADV: DARIO IGOR NOGUEIRA SALES (OAB 15813/CE) - Processo 0011544-64.2015.8.06.0115 - Procedimento Sumário Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Claudio Lima Pinheiro - REQUERIDO: Instituo Nacional do Seguro Social - R.H.
Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça STJ, que afetou os Recursos Especiais 1.729.555 e 1.786.736SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, para julgamento dos recursos repetitivos, com fulcro no art. 1.037, II do
CPC/2015, FICA O PRESENTE FEITO SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Intimem-se as partes.
ADV: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA (OAB 20417/CE) - Processo 0011763-48.2013.8.06.0115 - Procedimento
Comum - Acidente de Trabalho - REQUERENTE: Vanderler Honorato Vieira - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro
Social - R.H. Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça STJ, que afetou os Recursos Especiais 1.729.555 e
1.786.736- SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, para julgamento dos recursos repetitivos, com fulcro no art. 1.037,
II do CPC/2015, FICA O PRESENTE FEITO SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
ADV: IVANILDO SILVA DE AMORIM (OAB 30510/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB
29442/BA) - Processo 0014559-36.2018.8.06.0115 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
Neuzimar Bizerra de Melo Amorim - REQUERIDO: Banco Itaucard S/A - Conforme disposição expressa no Provimento nº
01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que
possa imprimir andamento ao processo, ao autor para querendo apresenta réplica à contestação.
ADV: CARLOS EDUARDO CELEDÔNIO (OAB 18628/CE) - Processo 0015500-54.2016.8.06.0115 - Procedimento Comum
- Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Jose Airton Lima - REQUERIDO: Inss - R.H. Considerando a determinação
do Superior Tribunal de Justiça STJ, que afetou os Recursos Especiais 1.729.555 e 1.786.736- SP, da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães, para julgamento dos recursos repetitivos, com fulcro no art. 1.037, II do CPC/2015, FICA O PRESENTE
FEITO SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Intimem-se as partes.
ADV: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA (OAB 20417/CE) - Processo 0016226-91.2017.8.06.0115 - Procedimento
Comum - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REQUERENTE: Deidejane Lima Oliveira - R.H. Considerando a determinação do Superior
Tribunal de Justiça STJ, que afetou os Recursos Especiais 1.729.555 e 1.786.736- SP, da relatoria da Ministra Assusete
Magalhães, para julgamento dos recursos repetitivos, com fulcro no art. 1.037, II do CPC/2015, FICA O PRESENTE FEITO
SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Intimem-se as partes.
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE) - Processo 002005512.2019.8.06.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado
da Corregedoria Geral da Justiça, para que possa imprimir andamento ao processo, considerando que a parte informou novo
endereço para cumprimento da decisão de páginas 26/27, intimar a parte para providenciar o pagamento da nova expedição do
mandado.
ADV: LAURA MARIA DE FREITAS MAIA (OAB 24337/CE) - Processo 0020587-83.2019.8.06.0115 - Procedimento Comum
- Aposentadoria por Invalidez - REQUERENTE: Gerlene Mendes de Lima Sousa - REQUERIDO: Instituto Nacional de Seguro
Social ¿ Inss - R.H. Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça STJ, que afetou os Recursos Especiais
1.729.555 e 1.786.736- SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, para julgamento dos recursos repetitivos, com fulcro
no art. 1.037, II do CPC/2015, FICA O PRESENTE FEITO SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Intimem-se as partes.
ADV: CARLOS EDUARDO CELEDÔNIO (OAB 18628/CE) - Processo 0020970-61.2019.8.06.0115 - Procedimento Comum
- Restabelecimento - REQUERENTE: José Carlos da Silva - REQUERIDO: Instituto Nacional de Seguro Social ¿ Inss - R.H.
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Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça STJ, que afetou os Recursos Especiais 1.729.555 e 1.786.736SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, para julgamento dos recursos repetitivos, com fulcro no art. 1.037, II do
CPC/2015, FICA O PRESENTE FEITO SUSPENSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Intimem-se as partes.

COMARCA DE MADALENA - VARA UNICA DA COMARCA DE MADALENA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MADALENA
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER
DIRETOR(A) DE SECRETARIA PAULO SERGIO FERNANDES CALIXTO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0187/2019
ADV: JOSE BONFIM DE ALMEIDA JUNIOR (OAB 15545/CE), ADV: JEAN VICTOR NUNES SARAIVA (OAB 34405/CE), ADV:
FRANCISCO LUCAS MESQUITA DOS SANTOS (OAB 38717/CE), ADV: LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA (OAB
20623-A/CE), ADV: THIAGO SÁ PONTES (OAB 21950-0/CE), ADV: JOSE ALBERTO DA SILVA (OAB 38099-0/CE) - Processo
0008234-42.2018.8.06.0116 - Procedimento Comum - Pagamento - REQUERENTE: Jose Lauro Bezerra Costa - Fica(m)
Vossa(s) Senhoria(s) intimada para comparecer(em) à audiência de mediação/conciliação redesignada para o dia 30/10/2019 às
10h00min, na sala de audiências da Vara Única da comarca de Madalena

COMARCA DE MARACANAÚ - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA PIMENTA FREITAS PINTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JODY IGOR FERNANDES MOTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0202/2019
ADV: FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 182424/SP), ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP) - Processo
0008386-92.2015.8.06.0117 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - EXEQUENTE: Banco Santander (Brasil)
S/A - EXECUTADO: Twr - Engenharia, Projetos, Movimentação de Cargas e Serviços Ltda e outro - Intime-se a parte autora
para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a certidão de fls. 141. Expedientes Necessários.
ADV: HEBER JAIDER SILVA DOS SANTOS (OAB 32561/CE) - Processo 0010301-40.2019.8.06.0117 - Consignação
em Pagamento - Pagamento em Consignação - CONSGTE: Weverton Pereira Rodrigues - Trata-se de Ação Revisional c/c
Consignação de Pagamento e com pedido de Tutela de Urgência proposta por Wesley Marques Silva em face de Banco Bradesco
Financiamentos S/A, ambos devidamente qualificados na petição inicial. A parte autora requer a concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita por ser pobre na forma da lei, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, com base na Lei n. 1.060/50 e na Lei 13.105/15 (NCPC). Devidamente
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento idôneo que comprove a alegada impossibilidade de
custear as despesas processuais, sob pena de indeferimento do pedido (fls. 42), o autor, intimado por meio do seu patrono,
silenciou e nada apresentou (fls. 43). É o relatório. Decido. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5°, inciso LXXIV, que
o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que provarem insuficiência de recursos. O referido dispositivo
constitucional, em verdade, veio a regulamentar as concessões indiscriminadas do benefício, o qual somente deve ser concedido
àqueles que, realmente, não tenham condições de suportar as despesas processuais, sob pena de imprestabilidade do instituto.
Ressalte-se que a alegação de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade, cabendo ao Juiz decidir sobre a
conveniência de concessão ou não de gratuidade processual, não se constituindo em ilegalidade a exigibilidade da comprovação
determinada, pois se o autor não possui as condições financeiras de suportar as custas, deve apresentar as provas em tal
sentido. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, já se manifestou sobre o tema: O benefício da gratuidade não é
amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica
alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. (Resp 178244/RS,
Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, in DJU 09.11.1998, p. 115). Conquanto esta Corte admita que para concessão da
gratuidade da justiça basta mera declaração do interessado acerca da hipossuficiência, é certo que referido documento revestese de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado (RMS 27338/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, T1,
03.03.2009). Trago à colação jurisprudência pátria sobre o tema, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA
- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE REQUERENTE COMPROVADA
- DECISÃO PRIMEVA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.- O Juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade
da justiça, tão-somente, com a alegação da falta de recursos para arcar com custas e despesas processuais, em face do
princípio processual da livre apreciação da prova. - Restando demonstrada a condição financeira da parte requerente para
arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, visto que a mesma
não se amolda no rol das pessoas consideradas pobres no sentido legal. (TJMG- Agravo de Instrumento Cv 1.0024.14.0528324/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em
14/07/2014) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 257 DO CPC. 1. De acordo com os preceitos do artigo 2º combinado com o artigo
4º e seu § 1º, da Lei n. 1.060/50, a assistência judiciária gratuita será deferida àqueles que comprovarem, mediante simples
afirmação nos autos, que não têm condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do
sustento próprio ou de sua família. 2. No entanto, a despeito de a Lei nº 1.060/50 estabelecer que a simples alegação do
interessado seja bastante para que se possa conferir o referido benefício, a jurisprudência pátria vem entendendo que, em
face da presunção juris tantum, e na hipótese da ausência de provas que demonstrem a carência da parte em arcar com as
despesas processuais, cabe ao magistrado requerer a comprovação do estado de miserabilidade. 3. Não se pode olvidar que
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é necessária a demonstração de carência de recursos, pois o disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna assegura
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 4. Quedando-se inerte a parte em fazer
prova de sua condição de pobreza, bem como deixando de efetuar o pagamento das custas do processo, é justo o motivo para o
cancelamento da distribuição do feito (CPC, artigo 257). 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença confirmada. (TJCE
Apelação nº 3755412200980600011 5ª Câmara Cível - Relator: Francisco Barbosa Filho Data de registro: 25.11.2011) Desse
modo, a declaração de pobreza não ostenta presunção absoluta de veracidade, garantindo-se ao Magistrado a prerrogativa de
indeferir a gratuidade pretendida ante a evidência de situação pessoal incompatível com a hipossuficiência alegada. In casu, o
autor almeja que, por meio do Poder Judiciário, seja analisada a sua dívida junto com o requerido, que tem como fundamento a
compra/financiamento de veículo marca/modelo Chevrolet Prisma Flex, ano 2014/2015, cor azul, no valor total de R$ 43.000,00
(quarenta e três mil reais). Ademais, o autor se qualifica como desempregado, se encontra representado por advogado particular
e, intimado para comprovar a alegada insuficiência de recursos, silenciou, e em nada comprovou a efetiva carência econômica
que justificasse o benefício pleiteado e o veículo financiado não se encontra dentre os carros populares. Isto posto, INDEFIRO
o pedido de gratuidade judiciária e determino a intimação da parte demandada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha
aos autos as custas processuais devidas, sob pena de indeferimento da inicial. Exp. Nec.
ADV: JOAO PAULO ARRUDA BARRETO CAVALCANTE (OAB 22880/CE) - Processo 0010611-80.2018.8.06.0117 - Execução
de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - EXEQUENTE: Banco Bradesco S.A - EXECUTADO: Rocha e Queiroz
Restaurante Ltda Me - Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a certidão de fls. 49.
Expedientes Necessários.
ADV: DANNY MEMORIA SOARES (OAB 30539/CE) - Processo 0011067-93.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum Despesas Condominiais - REQUERENTE: Gran Felicita Residence Clube - REQUERIDO: Reres Rene Ferreira dos Santos
- Em relação ao pedido do benefício da justiça gratuita, diferentemente do entendimento da parte exequente de reconhecer da
sua condição de hipossuficiência, entendo que, em nenhum momento, esta apresentou qualquer documento capaz de aferir a
ausência de condições em suportar as custas do processo. Sem embargo, a presunção de hipossuficiência não se estende a
pessoa jurídica que postula os benefícios da justiça gratuita, art. 99, § 3° do CPC, sendo permitido ao juiz o indeferimento do
pleito quando constatar motivos que evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão. Cabe, ainda,
frisar que a exequente colacionou aos autos relatório de cobrança e demonstrativo Anual do ano de 2018, sendo que ali não
indica a inexistência de renda suficiente ou o saldo constante em caixa que viesse a ser comprometido com o pagamento
das custas processuais, ainda mais que toda despesa é rateada entre seus moradores e apurada através das quotas. Ante o
exposto, INDEFIRO o requerimento da justiça gratuita contido na exordial e determino a intimação da parte embargante para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha aos autos as custas processuais devidas, sob pena de indeferimento da inicial. Exp.
Necessários.
ADV: ITALO SERGIO ALVES BEZERRA (OAB 23487/CE) - Processo 0011601-37.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum Licenças / Afastamentos - REQUERENTE: Antonio Sombra Nogueira Neto - REQUERIDO: Procuradoria Geral do Município de
Maracanaú - Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documento idôneo que comprove a
alegada impossibilidade de custear as despesas processuais, de logo indeferida a simples declaração produzida unilateralmente
pela parte interessada, sob pena de não-deferimento do pedido de gratuidade. Exp. Necessários.
ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP) - Processo 0011635-12.2019.8.06.0117 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Rci Brasil Sa - REQUERIDO: Joeles Paiva de Queiroz
- Intime-se a parte requerente para que acoste aos autos, no prazo de quinze dias, o comprovante de recolhimento das custas
processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. Exp. Necessários.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649/CE) - Processo 0011660-25.2019.8.06.0117 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento REQUERIDA: Michelle Martins dos Santos Ribeiro - Intime-se a parte requerente para que acoste aos autos, no prazo de
quinze dias, o comprovante de recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição. Exp.
Necessários.
ADV: LUCIANA LUCAS CORREIA LIMA (OAB 24686/CE), ADV: RAFAELLA MARIA SANTOS PINTO (OAB 23597/CE) Processo 0012498-02.2018.8.06.0117 - Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais - EXEQUENTE: Condomínio
Residencial Jaçanau - EXECUTADA: Nagela de Angelo Soares Barros - Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias,
se manifestar sobre a certidão de fls. 87. Expedientes Necessários.
ADV: ANNE KELLY CHAVES (OAB 35666/CE) - Processo 0012554-35.2018.8.06.0117 - Procedimento Comum - Obrigações
- REQUERENTE: Antonio Josivaldo de Almeida Oliveira - REQUERIDO: Robério Santos Oliveira - Intime-se a parte autora para,
no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção processual a teor do art.
485, III, do NCPC, mormente quanto a certidão de fls. 60. Exp. Nec..
ADV: LUIZ CARLOS FEIJÓ BRAGA (OAB 33875/CE), ADV: RICARDO FEIJÓ BRAGA (OAB 33873/CE), ADV: LUIZ
BRAGA DE LIMA NETO (OAB 32440/CE) - Processo 0015575-53.2017.8.06.0117 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque
- EXEQUENTE: Sebastião Honorio Castro - EXECUTADO: A F dos Santos Me - Intime-se a parte autora para, no prazo de 10
(dez) dias, se manifestar sobre a certidão de fls. 92. Expedientes Necessários.
ADV: ROSSANA WELLYN CARVALHO SAMPAIO (OAB 26553/CE) - Processo 0015999-61.2018.8.06.0117 - Execução de
Título Extrajudicial - Duplicata - EXEQUENTE: Ypetro Distribuidora de Combustíveis Sa - EXECUTADO: Quality Industria de
Aditivos e Servicos Ltda - Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a certidão de fls. 86.
Expedientes Necessários.
ADV: SANDRA MARA TAVARES LAVOR (OAB 8831/CE) - Processo 0016116-86.2017.8.06.0117 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Comercial - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S.a - EXECUTADO: Mercantil Super
Ltda Me e outros - Defiro o pedido de fls. 230/231. Da penhora, intime-se a parte executada. Concedo prazo de 15 dias para que
a parte credora dê cumprimento ao estabelecido no art. 844 do CPC. Exp. Nec..
ADV: TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR (OAB 7216/CE) - Processo 0017916-52.2017.8.06.0117 - Monitória - Contratos
Bancários - REQUERENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - REQUERIDA: Luzia Paula do Carmo Santos - Intime-se a parte
autora para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a certidão de fls. 96. Expedientes necessários. Maracanau, 09 de
setembro de 2019.
ADV: TEODORICO GUIMARAES NETO (OAB 11778/CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432-0/
CE) - Processo 0037866-86.2013.8.06.0117 - Cumprimento Provisório de Sentença - Interpretação / Revisão de Contrato REQUERENTE: Maria de Jesus Martins - REQUERIDO: Banco Santander - Aymore Credito, Financiamento e Investimento
S/A - Trata-se de uma ação revisional que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A ação foi julgada parcialmente
procedente e a parte ora vencida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, o qual foi fixado em 10% sobre o
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valor da causa de R$ 16.529,92 e sobre referida verba incidiram correção monetária pelo INPC/IBGE e juros simples de 1%
ao mês, ambos a partir de 10 de janeiro de 2017. A parte credora pugnou pela intimação do banco devedor para pagamento.
Intimado, por seu patrono, o banco devedor apresentou impugnação à execução da sentença, tendo efetuado o depósito judicial
do valor integral, R$ 3.082,53, conforme comprovante às fls.162. Às fls. 172/175, o exequente pugna pelo levantamento do
valor incontroverso. Alvará de levantamento no valor de R$ 1.715,52, fls.184. Autos remetidos à contadoria do TJCE. Planilha
de cálculo elaborada pela contadoria do TJCE, cujo valor devido remanescente é de R$ 114,96, fls. 191/194. Intimadas para se
manifestar, a parte credora pugnou pelo levantamento da importância de R$ 114,96, enquanto que a parte devedora silenciou.
Em síntese é o relatório. O requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, tendo
depositado a importância de R$ 3.082,53, de cujo valor já foram deduzidos e levantados R$ 1.715,51, pelo que autorizo o
levantamento, por meio de alvará, do valor R$ 114,96 em favor do credor, conforme planilha de fls. 191/194. Ante a manifestação
da parte exequente, tenho por satisfeita a obrigação e, por consequência, julgo EXTINTO, por sentença, o presente processo
executório, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Quanto às custas processuais, são devidos R$ 1.529,64,
consoante certidão que dormita às fls. 179, sendo que R$ 1.253,06 já estão à disposição deste Juízo, pelo que determino que
a Secretaria transfira o referido valor para uma conta a ser fornecida pelo Fermoju Fundo Especial de Reaparelhamento e
Modernização do Poder Judiciário Cearense, de tudo certificado nos presentes autos. Por fim, intime-se a parte devedora para
que recolha, no prazo de quinze dias e por meio da Guia de Custas, o valor complementar de R$ 276,58 das custas processuais
que lhe incubem, sob pena de inscrição na dívida ativa. Caso não seja feito o recolhimento no prazo mencionado, proceda a
Secretaria a inscrição na dívida ativa estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se a
baixa definitiva e arquivem-se estes autos. Exp. Nec.

COMARCA DE MARACANAÚ - 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GLÓRIA VIRGÍNIA RAMALHO MACHADO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1009/2019
ADV: GEOVANA LOPES FROES (OAB 15515/CE), ADV: SUYANNE MARIA TRINDADE PEDROSA (OAB 25630/CE) Processo 0007046-74.2019.8.06.0117 (apensado ao processo 0009883-05.2019.8.06.0117) - Execução Fiscal - Impostos
- EXEQUENTE: Procuradoria Geral do Município de Maracanaú - EXECUTADO: Companhia de Gas do Ceara - Cegas considerando a extinção administrativa do crédito tributário, JULGO EXTINTO o feito com base nos artigos 485, inciso VIII, e
775, caput, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 26 da Lei n. 6.830/80. Após o trânsito em julgado e
observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GLÓRIA VIRGÍNIA RAMALHO MACHADO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1008/2019
ADV: GERLANO ARAUJO PEREIRA DA COSTA (OAB 9544/CE) - Processo 0005446-18.2019.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Francisco Aloisio da Silva - Vistos, etc. INTIME-SE o Requerente, por seu
advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e os respectivos documentos, nos termos dos
arts. 437, §1º, 350 e 351 do CPC. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as
provas que pretendem produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. Após, voltem
os autos conclusos para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo. Expedientes necessários.
ADV: GABRIELLI LOUREIRO CAMPELO (OAB 33356/CE) - Processo 0007297-92.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum Espécies de Contratos - REQUERENTE: Benedito Paulino de Sousa - Vistos, etc. INTIME-SE o Requerente, por seu advogado,
para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e de forma expressa sobre quais cláusulas contratuais
pretende impugnar no presente processo, tendo em vista que o contrato foi juntado aos autos com a contestação (págs.
84/88), nos termos dos arts. 437, §1º, 350 e 351, do CPC. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez)
dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de
indeferimento. Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo. Expedientes
necessários.
ADV: ANA TARNA DOS SANTOS MENDES (OAB 18685/CE), ADV: DAYSE SUYANE SAMPAIO DO VALE (OAB 24898/CE)
- Processo 0011885-79.2018.8.06.0117 - Procedimento Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Raimundo Nonato
Rodrigues - Vistos, etc. INTIME-SE o Requerente, por seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre
a contestação e os respectivos documentos, nos termos dos arts. 437, §1º, 350 e 351 do CPC. Em seguida, INTIMEM-SE
as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando concretamente
a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento
conforme o estado do processo. Expedientes necessários.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE) - Processo 0015677-41.2018.8.06.0117 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento
S/A - Desse modo, DEFIRO A BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na petição inicial, nos termos do art. 3º, alterado pela
Lei nº 10.931/2004, depositando-se em poder de pessoa indicada pelo suplicante. Cumprida a liminar via mandado, prossiga-se
nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, citando a parte promovida (se for o caso, por hora certa) para, no
prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva
do bem no patrimônio do autor, bem como para, dentro de quinze dias, oferecer resposta, sob pena de revelia. Expeça-se
mandado de Busca e Apreensão e citação, a ser cumprido por Oficiais de Justiça atuantes nesta Comarca. Autorizo, desde já,
ao Oficial de Justiça incumbido da diligência, caso seja necessário, a proceder na forma do art. 212, §§ 1º e 2º c/c artigos 846,
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§ 2º todos do CPC/2015. No ensejo, intime-se o requerente para recolher as custas de diligência do Oficial de Justiça de acordo
com a Portaria nº 13/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e da Lei nº 15.834 de 27/07/2015, publicada no Diário
Oficial do Estado, caso não o tenha feito. Expedientes necessários.
ADV: LUCIA MARIA BRASIL RICARTE (OAB 8663/CE), ADV: JOSE WAGNER MATIAS DE MELO (OAB 17785/CE) - Processo
0015867-04.2018.8.06.0117 - Procedimento Comum - Sistema Remuneratório e Benefícios - REQUERENTE: Fernando Antonio
Freire de Queiroz Falcão - Vistos, etc. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que
pretendem produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. Após, voltem os autos
conclusos para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO DE PAULO QUEIROZ BERNARDINO JÚNIOR (OAB 34129/CE) - Processo 0016216-41.2017.8.06.0117
- Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Cr Refrigeração e Serviços Ltda Me - Carlos Anderson de
Lima Oliveira - Rachel Magalhães Melo de Lima - Vistos, etc. INTIME-SE o Requerente, por seu advogado, para, no prazo de
15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e os respectivos documentos, nos termos dos arts. 437, §1º, 350 e 351
do CPC. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem
produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. Após, voltem os autos conclusos
para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo. Expedientes necessários.
ADV: IGOR VASCONCELOS PONTE (OAB 17007/CE), ADV: EUGENIA COSTA MADEIRA BARROS (OAB 9588/CE) Processo 0017157-54.2018.8.06.0117 - Procedimento Comum - Obrigações - REQUERIDO: Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN-CE - Vistos, etc. INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem
produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. Após, voltem os autos conclusos
para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo. Expedientes necessários.
ADV: JOSE INACIO ROSA BARREIRA (OAB 8151/CE), ADV: ROBERTA KAREN DE ANDRADE BEZERRA (OAB 27544/CE)
- Processo 0018387-68.2017.8.06.0117 - Procedimento Comum - Rescisão / Resolução - REQUERENTE: Rr Clínica de Beleza
Ltda ¿ Me - REQUERIDO: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Vistos em inspeção. Como leciona Luiz Guilherme Marinoni (in
Novas linhas do processo civil. p. 258/259), o Estado democrático não se compraz com a ideia de atos repentinos, inesperados,
de qualquer dos seus órgãos, mormente daqueles destinados à aplicação do direito. A efetiva participação dos sujeitos
processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para aplicação
das normas jurídicas. Com isso em mente, anuncio o julgamento do feito no estado em que se encontra. Ciência às partes.
Intime(m)-se.
ADV: OSWALDO JERONIMO GONZAGA FILHO (OAB 29289/CE) - Processo 0020169-47.2016.8.06.0117 - Usucapião Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Jose Marques Dantas - Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar réplica às contestações à fls. 55/57 e 62/77. Expedientes necessários.
ADV: JOUFRE MEDEIROS MONTENEGRO (OAB 24047/CE) - Processo 0026584-46.2016.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Obrigações - REQUERENTE: Pilar Engenharia S/A - Pilar Comércio e Engenharia Ltda - Antonio Carlos de Sousa
Montenegro - Edméa Monteiro Montenegro - Vistos, etc. INTIME-SE o Requerente, por seu advogado, para, no prazo de 15
(quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e os respectivos documentos, nos termos dos arts. 437, §1º, 350 e 351
do CPC. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem
produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. Após, voltem os autos conclusos
para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo. Expedientes necessários.
ADV: JOSE RAIMUNDO MENEZES ANDRADE (OAB 13189/CE) - Processo 0027083-30.2016.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Reajuste de Prestações - REQUERENTE: Erivan de Souza Silva - Vistos, etc. INTIME-SE o Requerente, por seu
advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a contestação e de forma expressa sobre quais cláusulas
contratuais pretende impugnar no presente processo, tendo em vista que o contrato de financiamento foi juntado aos autos
(págs. 94/97), nos termos dos arts. 437, §1º, 350 e 351 do CPC. Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10
(dez) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de
indeferimento. Após, voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento conforme o estado do processo. Expedientes
necessários.
ADV: GERLANO ARAUJO PEREIRA DA COSTA (OAB 9544/CE) - Processo 0039573-26.2012.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - REQUERENTE: Lucia Helena de Queiroz Lima - Intime-se a parte autora, por
seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição de págs. 213/214.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GLÓRIA VIRGÍNIA RAMALHO MACHADO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1010/2019
ADV: BRUNO LUIS NUNES AFONSO (OAB 314475/SP), ADV: ROSANGELA DA ROSA CORREA (OAB 27988/CE),
ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 18682/CE) - Processo 0003063-58.2005.8.06.0117 - Reintegração / Manutenção de
Posse - Reintegração - REQUERENTE: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil - REQUERIDA: Aurilene Vitorino Pereira
- Considerando o pedido expresso de desistência formulado pela parte autora à página 69, bem como por não ter ocorrido a
citação no presente feito, julgo EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, como autoriza o artigo 485, VIII, do Código
de Processo Civil. Determino, ainda, a liberação das restrições do veículo via sistema RENAJUD. Custas pelo Requerente,
de acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil. Incabível se mostra a fixação de honorários advocatícios, na medida
em que a desistência ocorreu antes da citação. Após o trânsito em julgado e as cautelas de praxe, arquive-se. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.
ADV: JOAO MANUEL DA SILVA VENANCIO BATISTA FILHO (OAB 27143/CE) - Processo 0008190-25.2015.8.06.0117 Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Paulo Cesar Candido de Queiroz - REQUERIDO: Provar Negócios de
Varejo Ltda - É pelo exposto que, com fulcro nos artigos 290 e 485, X do CPC/2015, determino o cancelamento da distribuição
do feito, consequentemente extinguindo o processo sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais. Sem honorários sucumbenciais, uma vez que inexiste polo passivo na presente ação. Com o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. P.R.I.C.
ADV: JOSE RAIMUNDO MENEZES ANDRADE (OAB 13189/CE) - Processo 0009419-20.2015.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Reajuste de Prestações - REQUERENTE: Joao Crisostomo Ferreira de Souza - Considerando o pedido expresso de
desistência formulado pela parte autora (página 77), bem como por não ter ocorrido a citação no presente feito, julgo EXTINTO
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o processo, sem julgamento do mérito, como autoriza o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo Requerente,
de acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo sua exigibilidade com fundamento no artigo 98, § 3º
do CPC, considerando os préstimos da justiça gratuita (página 32). Incabível se mostra a fixação de honorários advocatícios, na
medida em que a desistência ocorreu antes da citação. Após o trânsito em julgado e as cautelas de praxe, arquive-se. Publiquese. Registre-se. Intimem-se.
ADV: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA (OAB 37940/CE) - Processo 0018750-21.2018.8.06.0117 - Busca e Apreensão em
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios - À guisa
das considerações expendidas, na forma do artigo 487, inciso i, do código de processo civil e com fundamento no artigo 3º do
decreto-lei nº 911/1969, com as alterações posteriores, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, consolidando, no patrimônio
do credor, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na exordial. Outrossim, ex vi do artigo 85, § 2º, do Codex
Instrumental Civil, condeno a demandada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento)
do valor débito, considerando a natureza relativamente simples da demanda. Condeno a ré, ainda, no pagamento das custas
processuais e demais despesas do processo. P.R.I.C. Cumpra-se, com os expedientes necessários. Com o trânsito em julgado
da decisão, arquivem-se os autos.
ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO (OAB 23599/CE), ADV: GERLANO ARAUJO PEREIRA DA COSTA (OAB 9544/
CE), ADV: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO (OAB 3432/CE) - Processo 0024366-45.2016.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Espécies de Contratos - REQUERENTE: Maria da Conceição Moraes da Silva Severiano - REQUERIDO: Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Com base nisso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º
do Código de Processo Civil, motivo pelo qual extingo o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
inc. I, da mesma lei processual. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Deixo, entretanto, de condenar
em honorários advocatícios, na medida em que não foi formada a relação processual. Em razão da concessão da justiça
gratuita, fica sob condição suspensiva a obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Decorrido o prazo recursal e nada tendo
sido apresentado ou requerido, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C. Expedientes necessários.
ADV: FELIPE NOBREGA FRANKLIN (OAB 22850/CE), ADV: GERLANO ARAUJO PEREIRA DA COSTA (OAB 9544/CE),
ADV: MICHELINE BECKER MACEDO LIMA (OAB 32090/CE) - Processo 0034320-91.2011.8.06.0117 - Procedimento Comum Citação - REQUERENTE: Leonia Meire Costa Lopes - REQUERIDO: Banco Fiat S/A - Nestes termos, tendo em vista que foram
cumpridas as formalidades legais, bem assim considerando a possibilidade jurídica do pedido, HOMOLOGO por sentença,
para todos os fins de direito, o referido acordo firmado entre as partes e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente
processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma do acordo
celebrado.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade, considerando os
préstimos da justiça gratuita. P. R. I.C. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GLÓRIA VIRGÍNIA RAMALHO MACHADO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1011/2019
ADV: CARLA PASSOS MELHADO COCHI (OAB 24998/CE), ADV: CELSO MARCON (OAB 19431/CE), ADV: CLÁUDIO
KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 27567A/CE) - Processo 0042645-21.2012.8.06.0117 - Busca e Apreensão em Alienação
Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Itaucard - Cls. Intime-se a parte autora (por seu advogado), para no
prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, manifestando-se acerca do oficio de fls. 95/97 destes autos, sob pena de
extinção do feito (art. 485, III, do CPC/15). Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora pessoalmente, para
no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o item acima, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, §1º, do
CPC/15). Após, voltem-me os autos conclusos. Expedientes necessários.
ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE), ADV: RICARDO AUGUSTO DE LIMA BRAGA (OAB 8985/CE) - Processo
0042918-97.2012.8.06.0117 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco do
Nordeste do Brasil S/A - Cls. Intime-se a parte autora, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dia, emendar a petição
inicial, so pena de indeferimento (CPC/15, Art. 321, parágrafo único), juntando documento que comprove a regular constituição
da propriedade fiduciária, mediante CERTIDÃO emitida pelo DETRAN e/ou o Documento Único de Transferência (DUT).
Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GLÓRIA VIRGÍNIA RAMALHO MACHADO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1014/2019
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: DIOGO MENDONÇA ALVES (OAB 40066/CE) - Processo
0008974-60.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Francisca Maria de Castro Melo
- REQUERIDO: BANCO BMG S/A - a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por meio
do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os fatos
observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito, com a
finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três meses
anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação e/ou
instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria de Justiça
vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do processo em
seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE), ADV: DIOGO MENDONÇA ALVES (OAB 40066/CE) Processo 0009213-64.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Similda Pereira da
Silva - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - PROCESSO SUSPENSO POR DETERMINAÇÃO DO MM. Juiz.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) Processo 0010571-64.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Antonia dos Santos
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Sousa - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por meio
do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os fatos
observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito, com a
finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três meses
anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação e/ou
instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria de Justiça
vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do processo em
seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) Processo 0010932-81.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Lucia Oliveira
Curdulino - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Por tais contratações, a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e
ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e
dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora,
sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de
endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de
audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com
vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se
a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) - Processo 0010974-33.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Rosa da Silva - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Por tais contratações, a) Expeçase ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais,
remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em
linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c)
Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda
envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo
no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes
necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) - Processo 0010976-03.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Similda Pereira da Silva - REQUERIDO: Banco Ole Consignado - a) Expeça-se
ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais,
remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em
linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c)
Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda
envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo
no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes
necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE), ADV:
DIOGO MENDONÇA ALVES (OAB 40066/CE) - Processo 0010978-70.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos
Bancários - REQUERENTE: Maria Vieira da Silva - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - a) Expeça-se ofício à CorregedoriaGeral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da
presente decisão e dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intimese a parte autora, sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos
três comprovantes de endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o
presente feito da pauta de audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos,
remetam-se os autos com vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código
de Processo Civil, anote-se a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se
com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) Processo 0010980-40.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Zulmira de Sousa
Coelho - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por meio
do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os fatos
observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito, com a
finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três meses
anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação e/ou
instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria de Justiça
vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do processo em
seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE), ADV:
DIOGO MENDONÇA ALVES (OAB 40066/CE) - Processo 0011006-38.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos
Bancários - REQUERENTE: Pedro de Sousa Sobrinho - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Por tais contratações, a) Expeçase ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo
de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais,
remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em
linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c)
Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda
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envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo
no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes
necessários. Cumpra-se com prioridade.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO ANTONIO MEDINA DE LUCENA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA GLÓRIA VIRGÍNIA RAMALHO MACHADO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1015/2019
ADV: ALEANDRO LIMA DE QUEIROZ (OAB 33211/CE), ADV: JÚNIOR SOUSA AGUIAR (OAB 38185/CE) - Processo
0010591-55.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - REQUERENTE: Elisabete Rocha
Rebouças - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Por tais constatações, a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e
ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e
dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora,
sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de
endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de
audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com
vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se
a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) Processo 0010601-02.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Lucia de Fatima Medeiros
Vasconcelos - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por
meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os
fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito,
com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três
meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação
e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria
de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do
processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE), ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE) Processo 0010842-73.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Francisco Anastacio
Soares - REQUERIDO: BANCO BMG S/A e outro - a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e ao Ministério Público, por
meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e dando-lhes ciência sobre os
fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora, sob pena de extinção do feito,
com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de endereço referentes aos três
meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de audiência de conciliação
e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com vistas à Promotoria
de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se a suspensão do
processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE)
- Processo 0010846-13.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Francisco Diniz de
Souza - REQUERIDO: BANCO BMG S/A e outro - Por tais constatações, a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas
- e ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e
dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora,
sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de
endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de
audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com
vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se
a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) Processo 0010911-08.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria do Socorro
Silva Pahe - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Por tais constatações, a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e
ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e
dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora,
sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de
endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de
audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com
vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se
a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.
ADV: CECILIA RODRIGUES MOTA (OAB 13524/CE), ADV: FABIANA FREIRE DELMONT AMORIM (OAB 33609/CE) Processo 0010917-15.2019.8.06.0117 - Procedimento Comum - Contratos Bancários - REQUERENTE: Maria Jose Oliveira
Braga - REQUERIDO: Agiplan Financeira S/A - Por tais constatações, a) Expeça-se ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por intermédio do NUMOPEDE Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas - e
ao Ministério Público, por meio do NUINC Núcleo de Investigações Criminais, remetendo-lhes cópia da presente decisão e
dando-lhes ciência sobre os fatos observados nos processos especificados em linhas anteriores; b) Intime-se a parte autora,
sob pena de extinção do feito, com a finalidade de que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente aos autos três comprovantes de
endereço referentes aos três meses anteriores à propositura da demanda; c) Se for o caso, retire-se o presente feito da pauta de
audiência de conciliação e/ou instrução; d) Em se tratando de demanda envolvendo direito de idosos, remetam-se os autos com
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vistas à Promotoria de Justiça vinculada a este Juízo. e) Com respaldo no art. 313, V, “b”, do Código de Processo Civil, anote-se
a suspensão do processo em seu cadastro perante o SAJ; Expedientes necessários. Cumpra-se com prioridade.

COMARCA DE MARACANAÚ - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE MARACANAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROSIANE INÁCIO MARTINS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0034/2019
ADV: CIRO ALVES MATIAS (OAB 10113/CE) - Processo 0001104-47.2008.8.06.0117 - Execução de Alimentos - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - EXEQUENTE: Jamily Miranda Albano de Oliveira Rep. P/ Luciana Aresa Pereira Miranda - Recebidos
hoje. Nos autos. VISTO EM INSPEÇÃO GERAL ANUAL ORDINÁRIA. Considerando que a ultima movimentação dos autos dista
há mais de 02 (dois) anos, determino, que se intime a parte autora, por seu patrono, para no prazo de 10 (dez) dias informar se
persiste ou não interesse no feito. Expedientes necessários.
ADV: CIRO ALVES MATIAS (OAB 10113/CE) - Processo 0003090-41.2005.8.06.0117 - Averiguação de Paternidade Investigação de Paternidade - REQUERENTE: E.T.S. - REQUERIDO: F.V.T. - CRIANÇA/ADOLESC: L.T.S. - Diga o patrono da
parte autora, no prazo de 10 dias, sobre a certidão de fl. 58.
ADV: FRANCISCO SORMANY DA SILVA REBOUÇAS (OAB 20153/CE) - Processo 0010329-08.2019.8.06.0117 - Alimentos Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: F.S.A. - REQUERIDO: A.M.N.S. - Diga a parte autora, no prazo de 10 dias,
sobre a certidão de fl. 28.
ADV: LEONOR GUILHERME DA SILVA (OAB 39653/CE) - Processo 0011220-63.2018.8.06.0117 - Averiguação de
Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERIDO: J.I.H.S. - Cls. Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial de
fls.70/72, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível.
ADV: JOSÉ WASHINGTON CAMPOS FERREIRA (OAB 12221/AM) - Processo 0011444-64.2019.8.06.0117 - Divórcio
Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: E.S.O.M. - Nos autos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar
a inicial, com relação aos pedidos, no tocante ao primeiro ponto requerido, para que seja melhor esclarecido, o que deseja
realmente pedir. Expedientes necessários.
ADV: JOSE SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 35914/CE) - Processo 0020663-09.2016.8.06.0117 - Tutela e Curatela - Nomeação
- Tutela e Curatela - REQUERENTE: Francisca de Souza Oliveira - Digam as partes sobre o laudo de fl. 107, no prazo de 10
dias.
ADV: FRANCISCO JONES DE OLIVEIRA (OAB 11720/CE) - Processo 0025549-51.2016.8.06.0117 - Interdição - Tutela e
Curatela - INTERTE: A.G.C. - Digam as partes, no prazo de 10 dias, sobre o laudo de fl. 116.
ADV: ANTONIO ERIVALDO MAIA (OAB 12903/CE) - Processo 0025824-10.2010.8.06.0117 - Guarda - Guarda REQUERENTE: Francisca Lucia Siqueira do Nascimento - Eudes Jesuino do Nascimento - Intime-se a parte autora, através de
seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda tem interesse no prosseguimento do feito.
ADV: ANTONIO ERIVALDO MAIA (OAB 12903/CE) - Processo 0025824-10.2010.8.06.0117 - Guarda - Guarda REQUERENTE: Francisca Lucia Siqueira do Nascimento - Eudes Jesuino do Nascimento - Cls. VISTOS EM INSPEÇÃO GERAL
ANUAL. Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda tem interesse no
prosseguimento do feito.
ADV: JOÃO BOSCO CAVALCANTE SOUZA JUNIOR (OAB 35049/CE) - Processo 0026532-50.2016.8.06.0117 - Procedimento
Comum - União Estável ou Concubinato - REQUERENTE: J.A.B. - Diga o patrono da parte autora, no prazo de 10 dias, sobre a
certidão de fl. 92.
ADV: WLADSON CHARLES PAIXAO ARAUJO (OAB 35572/CE) - Processo 0034916-75.2011.8.06.0117 - Interdição Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Maria Antonia Albino - Nos autos. Diga a parte autora, no prazo de 10 dias,
sobre o laudo de fl. 78. Após, vista ao Ministério Público.
ADV: JOSE RAIMUNDO MENEZES ANDRADE (OAB 13189/CE) - Processo 0035401-41.2012.8.06.0117 - Divórcio Litigioso
- Alimentos - REQUERENTE: Francisco Filho da Silva - REQUERIDAS: Francisca Rosineide Eduardo da Silva - Aos 11/07/2019,
por volta de 10:15h, nesta Comarca de Maracanaú, Estado do Ceará, na sala de audiência da 2ª Vara de Família e Sucessões
da Comarca de Maracanaú, onde presente se encontrava o(a) Dr(a). Neliane Ribeiro de Alencar, Juíza de Direito. Iniciada a
audiência, foi ordenado pela M.M.ª Juíza, que apregoasse as partes, cujo comparecimento era obrigatório. Feito o pregão de
estilo se encontravam ausentes as partes e o advogado patrono da parte autora. Verificou a Magistrada que o advogado não foi
intimado da presente audiência e a parte acionada não foi devidamente citada de acordo com certidão de fls. 53. Dessa forma,
concedeu a Magistrada o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora se manifestar sobre certidão de fls. 53, por meio do seu
advogado. E como nada mais foi dito ou requerido, mandou a M.M. Juíza encerrar o presente termo. Eu, Caio Barbosa Peixoto,
Estagiário de Direito, o digitei. Eu, Eliny Lima Estanislau, Supervisora de Unidade Judiciária, o subscrevo. M.M. Juíza que
assina eletronicamente. Assinado por certificação digital

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO NELIANE RIBEIRO DE ALENCAR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROSIANE INÁCIO MARTINS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2019
ADV: CIRO ALVES MATIAS (OAB 10113/CE) - Processo 0002040-48.2003.8.06.0117 (apensado ao processo 000142990.2006.8.06.0117) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - REQUERENTE: Gessilene Lopes de Araujo - Recebidos hoje. Nos
autos. VISTO EM INSPEÇÃO GERAL ANUAL ORDINÁRIA. Considerando que a ultima movimentação dos autos dista há mais
de 02 (dois) anos, determino, que se intime a parte autora, por seu patrono, para no prazo de 10 (dez) dias informar se persiste
ou não interesse no feito. Expedientes necessários.
ADV: KENNEDY FERREIRA LIMA (OAB 10914/CE) - Processo 0003238-47.2008.8.06.0117 - Procedimento Comum Exoneração - REQUERENTE: Jose Amisterdan Fontenele de Oliveira - REQUERIDO: Adrelina Gomes de Oliveira e outro - Nos
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autos. Diante do certificado à fl. 101 é necessário que o endereço do requerente seja atualizado, assim, intime-se o patrono da
parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias providenciar a devida atualização. Expediente necessários.
ADV: CIRO ALVES MATIAS (OAB 10113/CE) - Processo 0003677-39.2000.8.06.0117 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- REQUERENTE: Joana D Arc Olivetti Moura - Recebidos hoje. Nos autos. VISTO EM INSPEÇÃO GERAL ANUAL ORDINÁRIA.
Considerando que a ultima movimentação dos autos dista há mais de 02 (dois) anos, determino, que se intime a parte autora,
para no prazo de 10 (dez) dias informar se persiste ou não interesse no feito. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO WILLIAM BRAGA ROCHA (OAB 8089/CE) - Processo 0004222-65.2007.8.06.0117 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Aurislania Ferreira Paiva - REQUERIDO: Paulo
Augusto David da Silva - CRIANÇA/ADOLESC: Gabriel David Paiva da Silva - Diante do certificado à fl. 123 é necessário que o
endereço da requerente seja atualizado, assim, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias providenciar
a devida atualização.
ADV: LIDIANNE UCHOA DO NASCIMENTO (OAB 26511/CE) - Processo 0008787-52.2019.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Exoneração - REQUERENTE: P.C.S. - REQUERIDA: K.K.S.S. - Diga o patrono da parte autora, no prazo de 10 dias,
sobre a certidão de fl. 32.
ADV: FRANCISCO SORMANY DA SILVA REBOUÇAS (OAB 20153/CE) - Processo 0010329-08.2019.8.06.0117 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: F.S.A. - REQUERIDO: A.M.N.S. - Conforme disposição expressa no
Despacho de fl. 13/14, a Secretaria designou para o dia 11/12/2019, às 09:45h, a Audiência de Conciliação.
ADV: FRANCISCO SORMANY DA SILVA REBOUÇAS (OAB 20153/CE) - Processo 0010329-08.2019.8.06.0117 - Alimentos Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: F.S.A. - REQUERIDO: A.M.N.S. - Diga o patrono da parte autora, no prazo
de 10 dias, sobre a certidão de fl. 20.
ADV: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (OAB 10403/CE) - Processo 0017286-59.2018.8.06.0117 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: F.E.G. - ALIMENTANDA: M.L.A.G. - Sobre o pedido de fls. 58/84 diga a parte autora, no
prazo de 10 dias. Intime-se. Concedo o prazo de 15 dias para a parte acionada ofertar defesa, sob pena de revelia. Intime-se.
Expedientes necessários.
ADV: AFONSO ARAGAO CARVALHO JUNIOR (OAB 17925/CE), ADV: GILVANA ARAGÃO CARVALHO (OAB 28273/CE),
ADV: KATIANNE WIRNA RODRIGUES CRUZ ARAGAO (OAB 14770/CE) - Processo 0017423-41.2018.8.06.0117 - Interdição Antecipação de Tutela / Tutela Específica - INTERTE: A.F.F. - CURATELADA: F.F.D. - Diga a parte autora, no prazo de 10 dias,
sobre a certidão de fl. 75.
ADV: TIAGO MACIEL RODRIGUES (OAB 34566/CE) - Processo 0017540-32.2018.8.06.0117 - Procedimento Comum Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: R.R.A. - REQUERIDO: A.B.R.A. - Diante da manifestação de fl. 104/107, e
parecer ministerial de fl. 111/112. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, apontar qual dos pleitos pretende ver
apreciado na presente ação, devendo, se assim pretender, ajuizar feito diverso.
ADV: CARLA RÔLA VIANA (OAB 36123/CE), ADV: REINALDO SZYDLOSKI (OAB 23211/CE) - Processo 001837554.2017.8.06.0117 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: C.S.S. - REQUERIDO: V.A.L.S.
- Diga o patrono da parte autora, no prazo de 10 dias, sobre a certidão de fl. 84.
ADV: ALEXANDRE BARROSO CARNEIRO (OAB 5161/CE) - Processo 0018809-43.2017.8.06.0117 - Inventário - Sucessões
- REQUERENTE: Edilene Souza Martins - Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, cumprir o requerido as fls. 155,
pela Procuradoria Geral do Estado.
ADV: FRANCISCO DAVIDSON SARAIVA DE SOUSA (OAB 31301/CE) - Processo 0021602-52.2017.8.06.0117 - Inventário
- Inventário e Partilha - REQUERENTE: Joelma de Queiroz Francelino - INVDO: Hudson Panza - HERDEIRO: Tarcísio Kayck
Silva Santos, representado por Luana Alves Silva - Sobre a cota Fazendaria, diga a parte autora, no prazo de 10 dias.
ADV: JOVELINA DOS SANTOS SOUSA (OAB 37943/CE) - Processo 0023047-42.2016.8.06.0117 - Execução de Alimentos
- Alimentos - EXEQUENTE: C.H.S.Q. - EXECUTADO: J.P.Q.A. - Cls. Determino que a Secretaria proceda a buscas junto ao
INFOJUD para fins de localização do endereço do requerido. Exp. Nec.
ADV: FRANCISCO NISTRO CARVALHO BASTOS (OAB 9748/CE) - Processo 0025198-88.2010.8.06.0117 - Procedimento
Comum - Alimentos - REQUERENTE: Faustino Florindo dos Santos e outro - Nos autos. Diante do certificado à fl. 42 é necessário
que o endereço do requerente seja atualizado, assim, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias
providenciar a devida atualização. Expediente necessários.
ADV: PAULO HENRIQUE NUNES LIMA (OAB 5555/CE) - Processo 0027826-16.2011.8.06.0117 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: Francisco Claudenir dos Santos e outro - Recebidos hoje. Nos autos. VISTO EM
INSPEÇÃO GERAL ANUAL ORDINÁRIA. Considerando que a ultima movimentação dos autos dista há mais de 02 (dois) anos,
determino, que se intime a parte autora, por seu patrono, para no prazo de 10 (dez) dias informar se persiste ou não interesse
no feito. Expedientes necessários.
ADV: GILBERTO MARCELINO MIRANDA (OAB 3205/CE) - Processo 0028419-45.2011.8.06.0117 - Procedimento Comum
- Competência - EXCIPIENTE: Flavia Santos Cardoso Almeida - Nos autos. Diante do certificado à fl. 26 é necessário que o
endereço do requerente seja atualizado, assim, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias providenciar
a devida atualização. Expediente necessários.
ADV: PAULA DE ARRUDA FERREIRA (OAB 25531/CE) - Processo 0032397-59.2013.8.06.0117 - Procedimento Comum Guarda - REQUERENTE: Francisca Regislandia Gonzaga Gomes - REQUERIDO: Agostinho Barbosa Junior - Nos autos. Diante
do certificado à fl. 87 é necessário que o endereço do requerente seja atualizado, assim, intime-se o patrono da parte autora
para, no prazo de 10 (dez) dias providenciar a devida atualização. Expediente necessários.
ADV: WEMERSON ROBERT SOARES SALES (OAB 10307/CE) - Processo 0038037-43.2013.8.06.0117 - Alvará Judicial Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maria de Jesus da Silva Rolim - Diga a parte autora, sobre a resposta de
oficio de fl. 24 e 40/42, no prazo de 10 dias.
ADV: GABRIELA NASCIMENTO LIMA (OAB 13105/CE), ADV: ALEXANDRE FRANCA MAGALHAES (OAB 13817/CE)
- Processo 0045979-29.2013.8.06.0117 - Procedimento Comum - Guarda - REQUERENTE: Alfredo Nelson Teixeira Leao REQUERIDO: Romulo de Sousa Leao e outro - Diga a parte autora, no prazo de 10 dias, sobre a certidão de fl. 53.
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DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROSIANE INÁCIO MARTINS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2019
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

650

ADV: LEVI FRANCISCO SAMPAIO ANDRADE (OAB 37698/CE) - Processo 0007742-13.2019.8.06.0117 - Divórcio Litigioso Dissolução - REQUERENTE: F.J.D.L. - REQUERIDA: M.L.L.C. - Nos autos. Defiro a gratuidade da justiça requestada, na forma
e sob as penas legais, em face da declaração de pobreza firmada. Sobre a contestação de fls. 38/128, diga a parte autora, no
prazo de 15 dias. Expedientes necessários.
ADV: ADENISE DE MATOS MONTEIRO (OAB 6168/CE) - Processo 0008735-56.2019.8.06.0117 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: D.S.L. - Nos autos. Defiro a gratuidade da justiça requestada, na forma e sob as penas
legais, em face da declaração de pobreza firmada. Sobre a contestação de fls. 51/90, diga a parte autora, no prazo de 15 dias.
Expedientes necessários.
ADV: THIAGO EVANGELISTA CARDOSO (OAB 39720/CE), ADV: CARLOS DE ABREU CARDOSO NETO (OAB 30907/
CE) - Processo 0010547-36.2019.8.06.0117 - Divórcio Consensual - Dissolução - REQUERENTE: C.B.S. e outro - Vistos etc.
FRANCISCO BRENO SALES LEAL JÚNIOR e CLEIDE BEZERRA DA SILVEIRA, qualificados nos autos do processo em epígrafe,
ingressaram, perante este Juízo, por intermédio da Defensoria Pública, com pedido de DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL,
apresentando as cláusulas do divórcio, requerendo a homologação e a decretação do divórcio. Juntaram ao feito os documentos
de fls. 07/17. Manifestação ministerial opinando pela decretação do divórcio com a homologação das cláusulas avençadas.
Empós vieram-me os autos conclusos. Eis o breve relato, passo a decidir. O divórcio é a dissolução de um casamento válido,
ou seja, extinção do vínculo matrimonial, que se opera mediante sentença judicial, habilitando os interessados a convolar novas
núpcias. Trata-se, assim, de uma permissão jurídica colocada à disposição dos consortes. No caso em espécie, requestam os
cônjuges pela decretação do divórcio de seu matrimônio, alegando a separação de fato, formulando acordo para tanto quanto
as cláusulas necessárias. Permite a norma jurídica que os cônjuges se divorciem consensualmente, propondo uma ação que
tem por fim precípuo legalizar a conveniência dos consortes de viverem separados. Atualmente para a decretação do divórcio
não é mais preciso a prova da separação de fato por mais de 02 anos, assim, dispensável prova a tal respeito. Concorrentes
as condições da ação, pela legitimidade das partes, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido, bem como
verifica-se os pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No mais,
entendo desnecessária a realização de audiência de ratificação eis que: Ambos os cônjuges são maiores e capazes; Estão os
cônjuges representados por profissional escolhido por eles, para representar seus interesses, estando a exordial assinada não
só pelo causídico mas pelos cônjuges, demonstrando ser ali a expressão de suas vontades. Necessário dizer que se parte do
princípio da boa fé do advogado ao requerer a decretação do divórcio e de expor na preludial a vontade de seus constituintes; E
mais, atualmente para o pedido de divórcio no qual não há filhos menores, dispensável é o ingresso de ação judicial, podendo
os cônjuges promover seu divórcio por escritura pública. E quando de deliberação de vontades sobre guarda de filhos, direito
de visita e pensão alimentícia sem pedido de decretação de divórcio, podem os interessados ingressar com pedido judicial
de homologação de acordo, sem que haja previsão legal de realização de audiência de conciliação; A matéria de guarda,
visitação e pensão alimentícia não faz coisa julgada material, portanto, a qualquer momento pode ser revista, o que denota
não haver qualquer prejuízo aos interessados quando não se realiza audiência de conciliação; A legislação processual civil
prevê como título extrajudicial com força executiva o acordo referendado pelos advogados dos transatores, dispensando-se,
pois, a homologação judicial, servindo tal título para executar os alimentos acordados, a guarda e visita aos filhos menores;
Comungando a situação da previsão legal de divórcio sem ação judicial quando não tem filhos menores, com a possibilidade
de homologação de acordo de alimentos para filhos menores, guarda e visitação sem a realização de audiência conciliatória,
resta o entendimento neste esboçado para a desnecessidade de realização de ato audiencial; Desnecessário que no momento
de desvinculação matrimonial sejam expostos novamente os motivos do pedido, quando estes já foram debatidos entre os
cônjuges e seu patrono; O fundamento para a audiência judicial no divórcio, não é a discussão das cláusulas da dissolução,
mas tão somente, a exposição perante o Juiz, dos motivos do divórcio, que por sua vez, se na dissolução sem filhos menores
pode ser extrajudicial, portanto sem exposição de motivos, não seria lógico que na esfera judicial os cônjuges necessitassem
expor as razões de seu pedido, notadamente tendo que reavivar situação traumática que já poderiam estar cicatrizando, assim
entendendo-se, pois conseguiram conciliar seus interesses para formalizar o acordo; Frise-se que após o advento da Emenda
Constitucional n.º 66 não há que se falar em culpa para o divórcio, não tendo repercussão jurídica os motivos que ensejaram
o rompimento do vínculo matrimonial; E assim há posição jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO. Sendo absolutamente certa e inequívoca a vontade das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostrase viável dispensar a audiência de ratificação sem que isso importe em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste
TJRS. NEGADO PROVIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70045752177, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 14/11/2011) APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 66. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. Divórcio. A Emenda Constitucional n.º 66 afastou a necessidade de prévia separação
ou decurso de prazo para a decretação do divórcio direto. Precedentes jurisprudenciais. Audiência de ratificação. Sendo
absolutamente certa e inequívoca a vontade das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a
audiência de ratificação sem que isso importe em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGARAM
PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70044880862, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova,
Julgado em 06/10/2011) Assim, presentes os requisitos legais para a decretação do divórcio, notadamente que o pedido está
assinados pelos cônjuges juntamente com o causídico. Isto posto, e o que mais dos autos consta, dos princípios aplicáveis
à espécie, da documentação apresentada, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o
ACORDO FIRMADO NA EXORDIAL DECRETANDO O DIVÓRCIO do casal FRANCISCO BRENO SALES LEAL JÚNIOR e
CLEIDE BEZERRA DA SILVEIRA, deixando ditos cônjuges coobrigados nas cláusulas por eles avençadas, já que atendidas
as prescrições legais atinentes à espécie. Defiro, nesta oportunidade, os benefícios da justiça gratuita, ante a declaração de
hipossuficiência declinada nos autos. Sem custas ou honorários, portanto. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se
desde logo o trânsito em julgado desta sentença. CONVALIDO a sentença como MANDADO DE AVERBAÇÃO destinado ao
Cartório referido à fl. 15, cuja fotocópia da certidão de casamento faz parte integrante desta, para que se insira à margem do
registro de casamento respectivo todos os dados concernentes ao presente divórcio. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. E,
transitando em julgado a presente sentença, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
ADV: LUCAS ESPINOLA ARRUDA (OAB 26995/CE), ADV: FELIPE ESPINOLA ARRUDA (OAB 19456/CE), ADV: ANDRE
ALCIDES ESPINOLA (OAB 6531/CE) - Processo 0010561-20.2019.8.06.0117 - Divórcio Consensual - Fixação - REQUERENTE:
M.M.O.A. e outro - Vistos etc. MARCIA MARIA DE OLIVIERA ALMEIDA e JOSÉ DAYVID DOS ANJOS MOURA, qualificados
nos autos do processo em epígrafe, ingressaram, perante este Juízo, por intermédio da Defensoria Pública, com pedido
de DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL, apresentando as cláusulas do divórcio, requerendo a homologação e a decretação
do divórcio. Juntaram ao feito os documentos de fls. 08/19. Manifestação ministerial opinando pela decretação do divórcio
com a homologação das cláusulas avençadas (fls.23). Empós vieram-me os autos conclusos. Eis o breve relato, passo a
decidir. O divórcio é a dissolução de um casamento válido, ou seja, extinção do vínculo matrimonial, que se opera mediante
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

651

sentença judicial, habilitando os interessados a convolar novas núpcias. Trata-se, assim, de uma permissão jurídica colocada
à disposição dos consortes. No caso em espécie, requestam os cônjuges pela decretação do divórcio de seu matrimônio,
alegando a separação de fato, formulando acordo para tanto quanto as cláusulas necessárias. Permite a norma jurídica que os
cônjuges se divorciem consensualmente, propondo uma ação que tem por fim precípuo legalizar a conveniência dos consortes
de viverem separados. Atualmente para a decretação do divórcio não é mais preciso a prova da separação de fato por mais de
02 anos, assim, dispensável prova a tal respeito. Concorrentes as condições da ação, pela legitimidade das partes, o interesse
processual e a possibilidade jurídica do pedido, bem como verifica-se os pressupostos processuais necessários à constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo. No mais, entendo desnecessária a realização de audiência de ratificação eis
que: Ambos os cônjuges são maiores e capazes; Estão os cônjuges representados por profissional escolhido por eles, para
representar seus interesses, estando a exordial assinada não só pelo causídico mas pelos cônjuges, demonstrando ser ali a
expressão de suas vontades. Necessário dizer que se parte do princípio da boa fé do advogado ao requerer a decretação do
divórcio e de expor na preludial a vontade de seus constituintes; E mais, atualmente para o pedido de divórcio no qual não há
filhos menores, dispensável é o ingresso de ação judicial, podendo os cônjuges promover seu divórcio por escritura pública.
E quando de deliberação de vontades sobre guarda de filhos, direito de visita e pensão alimentícia sem pedido de decretação
de divórcio, podem os interessados ingressar com pedido judicial de homologação de acordo, sem que haja previsão legal de
realização de audiência de conciliação; A matéria de guarda, visitação e pensão alimentícia não faz coisa julgada material,
portanto, a qualquer momento pode ser revista, o que denota não haver qualquer prejuízo aos interessados quando não se
realiza audiência de conciliação; A legislação processual civil prevê como título extrajudicial com força executiva o acordo
referendado pelos advogados dos transatores, dispensando-se, pois, a homologação judicial, servindo tal título para executar
os alimentos acordados, a guarda e visita aos filhos menores; Comungando a situação da previsão legal de divórcio sem ação
judicial quando não tem filhos menores, com a possibilidade de homologação de acordo de alimentos para filhos menores,
guarda e visitação sem a realização de audiência conciliatória, resta o entendimento neste esboçado para a desnecessidade
de realização de ato audiencial; Desnecessário que no momento de desvinculação matrimonial sejam expostos novamente os
motivos do pedido, quando estes já foram debatidos entre os cônjuges e seu patrono; O fundamento para a audiência judicial
no divórcio, não é a discussão das cláusulas da dissolução, mas tão somente, a exposição perante o Juiz, dos motivos do
divórcio, que por sua vez, se na dissolução sem filhos menores pode ser extrajudicial, portanto sem exposição de motivos, não
seria lógico que na esfera judicial os cônjuges necessitassem expor as razões de seu pedido, notadamente tendo que reavivar
situação traumática que já poderiam estar cicatrizando, assim entendendo-se, pois conseguiram conciliar seus interesses
para formalizar o acordo; Frise-se que após o advento da Emenda Constitucional n.º 66 não há que se falar em culpa para o
divórcio, não tendo repercussão jurídica os motivos que ensejaram o rompimento do vínculo matrimonial; Os interesses dos
filhos menores estão resguardados tanto por seus pais que detém o poder de família e representam os menores, estando
a pleitear o divórcio e a homologação de acordo, quanto pelo Ministério Público que atuou em todas as fases processuais.
E assim há posição jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. Sendo absolutamente
certa e inequívoca a vontade das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a audiência de
ratificação sem que isso importe em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGADO PROVIMENTO. EM
MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70045752177, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova,
Julgado em 14/11/2011) APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
Divórcio. A Emenda Constitucional n.º 66 afastou a necessidade de prévia separação ou decurso de prazo para a decretação
do divórcio direto. Precedentes jurisprudenciais. Audiência de ratificação. Sendo absolutamente certa e inequívoca a vontade
das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a audiência de ratificação sem que isso importe
em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70044880862,
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 06/10/2011) Assim, presentes os requisitos
legais para a decretação do divórcio, notadamente que o pedido está assinados pelos cônjuges juntamente com o causídico.
Isto posto, e o que mais dos autos consta, dos princípios aplicáveis à espécie, da documentação apresentada, HOMOLOGO,
por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO FIRMADO NA EXORDIAL DECRETANDO O DIVÓRCIO
do casal MARCIA MARIA DE OLIVIERA ALMEIDA e JOSÉ DAYVID DOS ANJOS MOURA, deixando ditos cônjuges coobrigados
nas cláusulas por eles avençadas, já que atendidas as prescrições legais atinentes à espécie. A mulher voltará a usar o nome de
solteira, qual seja: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA. Defiro, nesta oportunidade, os benefícios da justiça gratuita, ante
a declaração de hipossuficiência declinada nos autos. Sem custas ou honorários, portanto. Ante a renúncia ao prazo recursal,
certifique-se desde logo o trânsito em julgado desta sentença. CONVALIDO a sentença como MANDADO DE AVERBAÇÃO
destinado ao Cartório referido à fl. 12, cuja fotocópia da certidão de casamento faz parte integrante desta, para que se insira
à margem do registro de casamento respectivo todos os dados concernentes ao presente divórcio. Publique-se. Registre-se.
Intimem-se. E, transitando em julgado a presente sentença, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
ADV: DMITRI MONTENEGRO RIBEIRO (OAB 24376/CE) - Processo 0010663-42.2019.8.06.0117 - Divórcio Consensual
- Dissolução - REQUERENTE: B.G.S.V. e outro - Vistos, etc. Cuida-se de Ação de DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por
BRUNA GOMES DA SILVA VIEIRA e TIAGO VIEIRA CESÁRIO, todos qualificados nos autos, proposta com base na Lei nº
6.515/77 c/c art. 226, §6º da CF, ao argumento, em síntese, que tendo convolado núpcias, pretendem por termo final ao
vínculo matrimonial que os mantém casados. Após discorrerem sobre as cláusulas por eles estabelecidas, ao final, 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, enfatizando-se que o pedido vestibular veio assinado ambos os consortes. Relatados,
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 figuram 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 BRUNA
GOMES DA SILVA VIEIRA e TIAGO VIEIRA CESÁRIO, por conseguinte HOMOLOGO o acordo de vontades dos requerentes
a reger a dissolução do casamento, cujos termos e cláusula passam a figurar 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. A mulher voltará a usar o nome de solteira, qual seja: BRUNA GOMES DA
SILVA. Defiro, nesta oportunidade, os benefícios da justiça gratuita, ante a declaração de hipossuficiência declinada nos autos.
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Sem custas ou honorários, portanto. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado desta
sentença. CONVALIDO a sentença como MANDADO DE AVERBAÇÃO destinado ao Cartório referido à fl. 15, cuja fotocópia da
certidão de casamento faz parte integrante desta, para que se insira à margem do registro de casamento respectivo todos os
dados concernentes ao presente divórcio. Custas e despesas no forma da Lei, observada a gratuidade da Justiça. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. E, transitando em julgado a presente sentença, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
P.R.I.
ADV: CIRO ALVES MATIAS (OAB 10113/CE), ADV: ANTONIO ERIVALDO MAIA (OAB 12903/CE), ADV: FRANCISCO
SORMANY DA SILVA REBOUÇAS (OAB 20153/CE) - Processo 0010698-02.2019.8.06.0117 - Divórcio Consensual - Dissolução
- REQUERENTE: A.A.C.D. - REQUERIDO: E.D.P. - Vistos etc. ANTONIA ALAÍDE CAPISTRANO DAMASCENO e EMERSON
DAMASCENO PEREIRA, qualificados nos autos do processo em epígrafe, ingressaram, perante este Juízo, por intermédio da
Defensoria Pública, com pedido de DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL, apresentando as cláusulas do divórcio, requerendo a
homologação e a decretação do divórcio. Juntaram ao feito os documentos de fls. 06/14. Deferindo a gratuidade da Justiça, abriu
a Magistrada vista ao Ministério Público. Manifestação ministerial opinando pela decretação do divórcio com a homologação das
cláusulas avençadas. Empós vieram-me os autos conclusos. Eis o breve relato, passo a decidir. O divórcio é a dissolução de um
casamento válido, ou seja, extinção do vínculo matrimonial, que se opera mediante sentença judicial, habilitando os interessados
a convolar novas núpcias. Trata-se, assim, de uma permissão jurídica colocada à disposição dos consortes. No caso em espécie,
requestam os cônjuges pela decretação do divórcio de seu matrimônio, alegando a separação de fato, formulando acordo para
tanto quanto as cláusulas necessárias. Permite a norma jurídica que os cônjuges se divorciem consensualmente, propondo uma
ação que tem por fim precípuo legalizar a conveniência dos consortes de viverem separados. Atualmente para a decretação
do divórcio não é mais preciso a prova da separação de fato por mais de 02 anos, assim, dispensável prova a tal respeito.
Concorrentes as condições da ação, pela legitimidade das partes, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido,
bem como verifica-se os pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
No mais, entendo desnecessária a realização de audiência de ratificação eis que: Ambos os cônjuges são maiores e capazes;
Estão os cônjuges representados por profissional escolhido por eles, para representar seus interesses, estando a exordial
assinada não só pelo causídico mas pelos cônjuges, demonstrando ser ali a expressão de suas vontades. Necessário dizer que
se parte do princípio da boa fé do advogado ao requerer a decretação do divórcio e de expor na preludial a vontade de seus
constituintes; E mais, atualmente para o pedido de divórcio no qual não há filhos menores, dispensável é o ingresso de ação
judicial, podendo os cônjuges promover seu divórcio por escritura pública. E quando de deliberação de vontades sobre guarda
de filhos, direito de visita e pensão alimentícia sem pedido de decretação de divórcio, podem os interessados ingressar com
pedido judicial de homologação de acordo, sem que haja previsão legal de realização de audiência de conciliação; A matéria
de guarda, visitação e pensão alimentícia não faz coisa julgada material, portanto, a qualquer momento pode ser revista, o que
denota não haver qualquer prejuízo aos interessados quando não se realiza audiência de conciliação; A legislação processual
civil prevê como título extrajudicial com força executiva o acordo referendado pelos advogados dos transatores, dispensandose, pois, a homologação judicial, servindo tal título para executar os alimentos acordados, a guarda e visita aos filhos menores;
Comungando a situação da previsão legal de divórcio sem ação judicial quando não tem filhos menores, com a possibilidade
de homologação de acordo de alimentos para filhos menores, guarda e visitação sem a realização de audiência conciliatória,
resta o entendimento neste esboçado para a desnecessidade de realização de ato audiencial; Desnecessário que no momento
de desvinculação matrimonial sejam expostos novamente os motivos do pedido, quando estes já foram debatidos entre os
cônjuges e seu patrono; O fundamento para a audiência judicial no divórcio, não é a discussão das cláusulas da dissolução,
mas tão somente, a exposição perante o Juiz, dos motivos do divórcio, que por sua vez, se na dissolução sem filhos menores
pode ser extrajudicial, portanto sem exposição de motivos, não seria lógico que na esfera judicial os cônjuges necessitassem
expor as razões de seu pedido, notadamente tendo que reavivar situação traumática que já poderiam estar cicatrizando, assim
entendendo-se, pois conseguiram conciliar seus interesses para formalizar o acordo; Frise-se que após o advento da Emenda
Constitucional n.º 66 não há que se falar em culpa para o divórcio, não tendo repercussão jurídica os motivos que ensejaram
o rompimento do vínculo matrimonial; Da união adveio uma filha, maior de idade e capaz. E assim há posição jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. Sendo absolutamente certa e inequívoca a vontade das
partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a audiência de ratificação sem que isso importe em
nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGADO PROVIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Apelação Cível
Nº 70045752177, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 14/11/2011) APELAÇÃO
CÍVEL. DIVÓRCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. Divórcio. A Emenda Constitucional
n.º 66 afastou a necessidade de prévia separação ou decurso de prazo para a decretação do divórcio direto. Precedentes
jurisprudenciais. Audiência de ratificação. Sendo absolutamente certa e inequívoca a vontade das partes em dissolverem a
sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a audiência de ratificação sem que isso importe em nulidade. Precedentes
jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70044880862, Oitava Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 06/10/2011) Assim, presentes os requisitos legais para a
decretação do divórcio, notadamente que o pedido está assinados pelos cônjuges juntamente com o causídico. Isto posto, e o
que mais dos autos consta, dos princípios aplicáveis à espécie, da documentação apresentada, HOMOLOGO, por sentença,
para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO FIRMADO NA EXORDIAL DECRETANDO O DIVÓRCIO do casal
ANTONIA ALAÍDE CAPISTRANO DAMASCENO e EMERSON DAMASCENO PEREIRA, deixando ditos cônjuges coobrigados
nas cláusulas por eles avençadas, já que atendidas as prescrições legais atinentes à espécie.A mulher voltará a usar o nome
de solteira, qual seja: MARIA GECILENE AZEVEDO BRAGA. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja:
ANTONIA ALAÍDE CAPISTRANO LOBATO. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado
desta sentença. CONVALIDO a sentença como MANDADO DE AVERBAÇÃO destinado ao Cartório referido à fl. 13, cuja fotocópia
da certidão de casamento faz parte integrante desta, para que se insira à margem do registro de casamento respectivo todos
os dados concernentes ao presente divórcio. Custas e despesas no forma da Lei, observada a gratuidade da Justiça. Publiquese. Registre-se. Intimem-se. E, transitando em julgado a presente sentença, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
ADV: ANA PATRICIA BEZERRA CAVALCANTI (OAB 18101/CE) - Processo 0010800-24.2019.8.06.0117 - Divórcio
Consensual - Casamento - REQUERENTE: M.E.B.S. e outro - Vistos etc. FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE CARVALHO
e MARIA ELISANGELA BEZERRA DA SILVA, qualificados nos autos do processo em epígrafe, ingressaram, perante este
Juízo, por intermédio da Defensoria Pública, com pedido de DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL, apresentando as cláusulas
do divórcio, requerendo a homologação e a decretação do divórcio. Juntaram ao feito os documentos de fls. 05/12. Deferindo
a gratuidade da Justiça, abriu a Magistrada vista ao Ministério Público. Manifestação ministerial opinando pela decretação
do divórcio com a homologação das cláusulas avençadas. Empós vieram-me os autos conclusos. Eis o breve relato, passo a
decidir. O divórcio é a dissolução de um casamento válido, ou seja, extinção do vínculo matrimonial, que se opera mediante
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sentença judicial, habilitando os interessados a convolar novas núpcias. Trata-se, assim, de uma permissão jurídica colocada
à disposição dos consortes. No caso em espécie, requestam os cônjuges pela decretação do divórcio de seu matrimônio,
alegando a separação de fato, formulando acordo para tanto quanto as cláusulas necessárias. Permite a norma jurídica que os
cônjuges se divorciem consensualmente, propondo uma ação que tem por fim precípuo legalizar a conveniência dos consortes
de viverem separados. Atualmente para a decretação do divórcio não é mais preciso a prova da separação de fato por mais de
02 anos, assim, dispensável prova a tal respeito. Concorrentes as condições da ação, pela legitimidade das partes, o interesse
processual e a possibilidade jurídica do pedido, bem como verifica-se os pressupostos processuais necessários à constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo. No mais, entendo desnecessária a realização de audiência de ratificação eis
que: Ambos os cônjuges são maiores e capazes; Estão os cônjuges representados por profissional escolhido por eles, para
representar seus interesses, estando a exordial assinada não só pelo causídico mas pelos cônjuges, demonstrando ser ali a
expressão de suas vontades. Necessário dizer que se parte do princípio da boa fé do advogado ao requerer a decretação do
divórcio e de expor na preludial a vontade de seus constituintes; E mais, atualmente para o pedido de divórcio no qual não há
filhos menores, dispensável é o ingresso de ação judicial, podendo os cônjuges promover seu divórcio por escritura pública.
E quando de deliberação de vontades sobre guarda de filhos, direito de visita e pensão alimentícia sem pedido de decretação
de divórcio, podem os interessados ingressar com pedido judicial de homologação de acordo, sem que haja previsão legal de
realização de audiência de conciliação; A matéria de guarda, visitação e pensão alimentícia não faz coisa julgada material,
portanto, a qualquer momento pode ser revista, o que denota não haver qualquer prejuízo aos interessados quando não se
realiza audiência de conciliação; A legislação processual civil prevê como título extrajudicial com força executiva o acordo
referendado pelos advogados dos transatores, dispensando-se, pois, a homologação judicial, servindo tal título para executar
os alimentos acordados, a guarda e visita aos filhos menores; Comungando a situação da previsão legal de divórcio sem ação
judicial quando não tem filhos menores, com a possibilidade de homologação de acordo de alimentos para filhos menores,
guarda e visitação sem a realização de audiência conciliatória, resta o entendimento neste esboçado para a desnecessidade
de realização de ato audiencial; Desnecessário que no momento de desvinculação matrimonial sejam expostos novamente os
motivos do pedido, quando estes já foram debatidos entre os cônjuges e seu patrono; O fundamento para a audiência judicial
no divórcio, não é a discussão das cláusulas da dissolução, mas tão somente, a exposição perante o Juiz, dos motivos do
divórcio, que por sua vez, se na dissolução sem filhos menores pode ser extrajudicial, portanto sem exposição de motivos, não
seria lógico que na esfera judicial os cônjuges necessitassem expor as razões de seu pedido, notadamente tendo que reavivar
situação traumática que já poderiam estar cicatrizando, assim entendendo-se, pois conseguiram conciliar seus interesses
para formalizar o acordo; Frise-se que após o advento da Emenda Constitucional n.º 66 não há que se falar em culpa para
o divórcio, não tendo repercussão jurídica os motivos que ensejaram o rompimento do vínculo matrimonial; Os interesses
do filho menor estão resguardados tanto por seus pais que detém o poder de família e representam os menores, estando
a pleitear o divórcio e a homologação de acordo, quanto pelo Ministério Público que atuou em todas as fases processuais.
E assim há posição jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. Sendo absolutamente
certa e inequívoca a vontade das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a audiência de
ratificação sem que isso importe em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGADO PROVIMENTO. EM
MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70045752177, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova,
Julgado em 14/11/2011) APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 66. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO.
Divórcio. A Emenda Constitucional n.º 66 afastou a necessidade de prévia separação ou decurso de prazo para a decretação
do divórcio direto. Precedentes jurisprudenciais. Audiência de ratificação. Sendo absolutamente certa e inequívoca a vontade
das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a audiência de ratificação sem que isso importe
em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGARAM PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70044880862,
Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 06/10/2011) Assim, presentes os requisitos
legais para a decretação do divórcio, notadamente que o pedido está assinados pelos cônjuges juntamente com o causídico.
Isto posto, e o que mais dos autos consta, dos princípios aplicáveis à espécie, da documentação apresentada, HOMOLOGO, por
sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO FIRMADO NA EXORDIAL DECRETANDO O DIVÓRCIO do
casal FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA DE CARVALHO e MARIA ELISANGELA BEZERRA DA SILVA, deixando ditos cônjuges
coobrigados nas cláusulas por eles avençadas, já que atendidas as prescrições legais atinentes à espécie. Ante a renúncia ao
prazo recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado desta sentença.CONVALIDO a sentença como MANDADO DE
AVERBAÇÃO destinado ao Cartório referido à fl. 07, cuja fotocópia da certidão de casamento faz parte integrante desta, para
que se insira à margem do registro de casamento respectivo todos os dados concernentes ao presente divórcio. Custas e
despesas no forma da Lei, observada a gratuidade da Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. E, transitando em julgado
a presente sentença, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
ADV: MARILIA DE PAULA BEZERRA (OAB 25312/CE) - Processo 0011358-93.2019.8.06.0117 - Divórcio Consensual Casamento - REQUERENTE: M.S.R.B.P. e outro - Vistos etc. CARLOS BRUNO DA SILVA PACHECO e MARIA SILVELENA DOS
REIS BRITO PACHECO, qualificados nos autos do processo em epígrafe, ingressaram, perante este Juízo, por intermédio da
Defensoria Pública, com pedido de DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL, apresentando as cláusulas do divórcio, requerendo a
homologação e a decretação do divórcio. Juntaram ao feito os documentos de fls.05/12. Deferindo a gratuidade da Justiça, abriu
a Magistrada vista ao Ministério Público. Manifestação ministerial opinando pela decretação do divórcio com a homologação das
cláusulas avençadas. Empós vieram-me os autos conclusos. Eis o breve relato, passo a decidir. O divórcio é a dissolução de um
casamento válido, ou seja, extinção do vínculo matrimonial, que se opera mediante sentença judicial, habilitando os interessados
a convolar novas núpcias. Trata-se, assim, de uma permissão jurídica colocada à disposição dos consortes. No caso em espécie,
requestam os cônjuges pela decretação do divórcio de seu matrimônio, alegando a separação de fato, formulando acordo para
tanto quanto as cláusulas necessárias. Permite a norma jurídica que os cônjuges se divorciem consensualmente, propondo uma
ação que tem por fim precípuo legalizar a conveniência dos consortes de viverem separados. Atualmente para a decretação
do divórcio não é mais preciso a prova da separação de fato por mais de 02 anos, assim, dispensável prova a tal respeito.
Concorrentes as condições da ação, pela legitimidade das partes, o interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido,
bem como verifica-se os pressupostos processuais necessários à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
No mais, entendo desnecessária a realização de audiência de ratificação eis que: Ambos os cônjuges são maiores e capazes;
Estão os cônjuges representados por profissional escolhido por eles, para representar seus interesses, estando a exordial
assinada não só pelo causídico mas pelos cônjuges, demonstrando ser ali a expressão de suas vontades. Necessário dizer que
se parte do princípio da boa fé do advogado ao requerer a decretação do divórcio e de expor na preludial a vontade de seus
constituintes; E mais, atualmente para o pedido de divórcio no qual não há filhos menores, dispensável é o ingresso de ação
judicial, podendo os cônjuges promover seu divórcio por escritura pública. E quando de deliberação de vontades sobre guarda
de filhos, direito de visita e pensão alimentícia sem pedido de decretação de divórcio, podem os interessados ingressar com
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pedido judicial de homologação de acordo, sem que haja previsão legal de realização de audiência de conciliação; A matéria
de guarda, visitação e pensão alimentícia não faz coisa julgada material, portanto, a qualquer momento pode ser revista, o que
denota não haver qualquer prejuízo aos interessados quando não se realiza audiência de conciliação; A legislação processual
civil prevê como título extrajudicial com força executiva o acordo referendado pelos advogados dos transatores, dispensandose, pois, a homologação judicial, servindo tal título para executar os alimentos acordados, a guarda e visita aos filhos menores;
Comungando a situação da previsão legal de divórcio sem ação judicial quando não tem filhos menores, com a possibilidade
de homologação de acordo de alimentos para filhos menores, guarda e visitação sem a realização de audiência conciliatória,
resta o entendimento neste esboçado para a desnecessidade de realização de ato audiencial; Desnecessário que no momento
de desvinculação matrimonial sejam expostos novamente os motivos do pedido, quando estes já foram debatidos entre os
cônjuges e seu patrono; O fundamento para a audiência judicial no divórcio, não é a discussão das cláusulas da dissolução,
mas tão somente, a exposição perante o Juiz, dos motivos do divórcio, que por sua vez, se na dissolução sem filhos menores
pode ser extrajudicial, portanto sem exposição de motivos, não seria lógico que na esfera judicial os cônjuges necessitassem
expor as razões de seu pedido, notadamente tendo que reavivar situação traumática que já poderiam estar cicatrizando, assim
entendendo-se, pois conseguiram conciliar seus interesses para formalizar o acordo; Frise-se que após o advento da Emenda
Constitucional n.º 66 não há que se falar em culpa para o divórcio, não tendo repercussão jurídica os motivos que ensejaram
o rompimento do vínculo matrimonial; Os interesses do filho menor estão resguardados tanto por seus pais que detém o poder
de família e representam os menores, estando a pleitear o divórcio e a homologação de acordo, quanto pelo Ministério Público
que atuou em todas as fases processuais. E assim há posição jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO. Sendo absolutamente certa e inequívoca a vontade das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostrase viável dispensar a audiência de ratificação sem que isso importe em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste
TJRS. NEGADO PROVIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70045752177, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 14/11/2011) APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 66. AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. Divórcio. A Emenda Constitucional n.º 66 afastou a necessidade de prévia separação
ou decurso de prazo para a decretação do divórcio direto. Precedentes jurisprudenciais. Audiência de ratificação. Sendo
absolutamente certa e inequívoca a vontade das partes em dissolverem a sociedade conjugal, mostra-se viável dispensar a
audiência de ratificação sem que isso importe em nulidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ e deste TJRS. NEGARAM
PROVIMENTO. (Apelação Cível Nº 70044880862, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova,
Julgado em 06/10/2011) Assim, presentes os requisitos legais para a decretação do divórcio, notadamente que o pedido está
assinados pelos cônjuges juntamente com o causídico. Isto posto, e o que mais dos autos consta, dos princípios aplicáveis à
espécie, da documentação apresentada, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO
FIRMADO NA EXORDIAL DECRETANDO O DIVÓRCIO do casal CARLOS BRUNO DA SILVA PACHECO e MARIA SILVELENA
DOS REIS BRITO PACHECO, deixando ditos cônjuges coobrigados nas cláusulas por eles avençadas, já que atendidas as
prescrições legais atinentes à espécie. O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira: qual seja: MARIA SILVELENA DOS
REIS BRITO. Ante a renúncia ao prazo recursal, certifique-se desde logo o trânsito em julgado desta sentença. CONVALIDO a
sentença como MANDADO DE AVERBAÇÃO destinado ao Cartório referido à fl. 07, cuja fotocópia da certidão de casamento
faz parte integrante desta, para que se insira à margem do registro de casamento respectivo todos os dados concernentes ao
presente divórcio. Custas e despesas no forma da Lei, observada a gratuidade da Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
E, transitando em julgado a presente sentença, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.
ADV: CARLOS DE ABREU CARDOSO NETO (OAB 30907/CE), ADV: FRANCISCO ADALBERTO DA SILVA FILHO (OAB
27268/CE) - Processo 0013143-27.2018.8.06.0117 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Sucessões - REQUERENTE: Maria Siqueira
da Silva e outro - Vistos etc. MARIA SIQUEIRA DA SILVA e JOSEFA SIQUEIRA DA SILVA, qualificada nos autos do processo em
epígrafe, aforou, perante este Juízo, por intermédio de advogado, a presente demanda judicial com o fito de obter alvará judicial,
com a finalidade levantar valores disponíveis em nome do falecido, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 07/15. tramitando o feito regularmente, postulou a parte autora pela desistência do
processo, tendo em vista a ausência de valores depositados em nome do falecido. Eis o de importante a relatar. Assim, passo a
decidir. Segundo Cintra, Dinamarco e Grinover, chama-se poder dispositivo a liberdade que as pessoas têm de exercer ou não
seus direitos. (Antônio Carlos de Araújo Cintra, Cândido Rangel Dinamarco e Ada Pellegrini Grinover, Teoria Geral do Processo,
8.ª Edição, São Paulo, 1991, P. 60). Os mesmos processualistas ensinam que em direito processual tal poder é configurado
pela possibilidade de apresentar ou não sua pretensão em juízo, da maneira que melhor lhes aprouver e renunciar a ela
(desistir da ação) ou a certas situações processuais. Trata-se do princípio da disponibilidade processual. Assim, reconhece-se
ao demandante o direito de volver ao statu quo ante, mesmo após ter deduzido sua pretensão em Juízo. O Código de Processo
Civil no inciso VIII do artigo 485 estabelece a extinção do processo sem julgamento do mérito no caso de desistência. Realmente,
se o autor manifesta o desejo de não mais obter um pronunciamento de mérito, o prosseguimento do feito perde sentido.
Quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem
ingressar no exame do mérito. (Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Júnior. 3.ª e. p. 532) No vertente requereu a
interessada, por seu advogado, a desistência do processo, conforme se depreende da peça de fl.55. Isto posto, e o que mais dos
autos consta, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela autora, determinando a EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com esteio no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Custas pela acionante, observada
a gratuidade da Justiça deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se, e transitando em julgado a presente sentença, observadas
as formalidades legais, ARQUIVE-SE. Maracanau, 28 de agosto de 2019. Neliane Ribeiro de Alencar Juíza de Direito
ADV: ANTONIO ERIVALDO MAIA (OAB 12903/CE), ADV: CIRO ALVES MATIAS (OAB 10113/CE) - Processo 001461211.2018.8.06.0117 - Procedimento Comum - Guarda - REQUERENTE: P.L.G. - Nos autos. Defiro a gratuidade da justiça
requestada, na forma e sob as penas legais, em face da declaração de pobreza firmada. Sobre a contestação de fls. 73/80, diga
a parte autora, no prazo de 15 dias. Expedientes necessários.
ADV: CESARINY DIAS CAMPOS (OAB 38885/CE), ADV: AUGUSTO CESAR SOARES CAMPOS (OAB 8913/CE) - Processo
0015997-91.2018.8.06.0117 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: F.T.C.S. - REQUERIDA: T.E.O.
- ALIMENTANDA: T.V.O.C. e outro - Nos autos. Defiro a gratuidade da justiça requestada, na forma e sob as penas legais,
em face da declaração de pobreza firmada. Sobre a contestação de fls. 72/104 diga a parte autora, no prazo de 15 dias.
Expedientes necessários.
ADV: MARIA JOSE SOLANGE FACANHA BRITO (OAB 5718/CE) - Processo 0017286-59.2018.8.06.0117 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: F.E.G. - ALIMENTANDA: M.L.A.G. - Conciliação Data: 10/04/2019 Hora 11:00
Local: Sala de Audiência Situacão: Realizada
ADV: JESUINO ARAUJO PORFIRIO SAMPAIO (OAB 27807/CE) - Processo 0020011-55.2017.8.06.0117 - Execução de
Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: V.N.A. - EXECUTADO: F.B.A.J. - SENTENÇA VINÍCIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA,
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menor representado por sua genitora, Sra. LIVIANE PAULA DO NACIMENTO, ajuizou, através da Defensoria Pública com
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS com demais consectários legais, em face de FRANCISCO BENÍCIO DE ALMEIDA
JÚNIOR. Colacionou os documentos de fls. 05/13. Em despacho inicial foi determinado a citação do executado para pagamento
do débito alimentar em 03 (três) dias, na forma prevista no art.528 do CPC. (fls. 16) Citação realizada às fls.26, não tendo o
requerido apresentado qualquer justificativa. O representante do Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do
executado (fls.65/67). Decisão decretando a prisão civil às fls.69/71. A representante legal do exequente, compareceu em juízo
às fls. 89 dos autos e informou a quitação do débito pelo executado, juntando aos autos termo de quitação de fls.90. Ouvido o
representante do Ministério Público este emitiu parecer de fls. 108, opinando pela extinção do processo face o adimplemento
da obrigação. A satisfação da obrigação pelo executado acarreta a extinção imediata da ação executória. Ante o exposto, diante
a informação acerca da quitação do débito DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, com fulcro no art. 924, II, do Código de
Processo Civil. Sem custas e sem condenação a honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito
em julgado arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Expedientes necessários.
ADV: ROSIANE INÁCIO MARTINS (OAB 33420/CE), ADV: BRENNO GOMES DE ALMEIDA (OAB 33421/CE) - Processo
0023263-03.2016.8.06.0117 - Procedimento Comum - Exoneração - REQUERENTE: Francisco Alves de Oliveira - Recebidos
hoje. Nos autos. VISTO EM INSPEÇÃO GERAL ANUAL ORDINÁRIA. Defiro a gratuidade da justiça requestada, na forma e sob
as penas legais, em face da declaração de pobreza firmada. Sobre a contestação de fls. 116/144, diga a parte autora, no prazo
de 15 dias. Expedientes necessários.

COMARCA DE MARACANAÚ - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO FLÁVIA MARIA AIRES FREIRE ALLEMÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA CECILIA SILVA DE MORAIS DRACON
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0037/2019
ADV: LILIAM OLIVEIRA CRUZ (OAB 29157/CE), ADV: MARCIO KLEBER FERNANDES QUEIROZ (OAB 31659/CE)
- Processo 0001078-34.2017.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas AUTUADO: Anderson de Sousa dos Santos - Por Ordem da MMª Juíza de Direito Titular desta 2ª Vara Criminal e em atenção
à Portaria 02/2017 deste Juízo. Audiência redesignada para o dia 07 de novembro de 2019, às 11h00min, em razão da
readequação da pauta. Expedientes Necessários.
ADV: LILIAM OLIVEIRA CRUZ (OAB 29157/CE), ADV: MARCIO KLEBER FERNANDES QUEIROZ (OAB 31659/CE)
- Processo 0001078-34.2017.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas AUTUADO: Anderson de Sousa dos Santos - Por Ordem da MMª Juíza de Direito Titular desta 2ª Vara Criminal e em atenção à
Portaria 02/2017 deste Juízo. Audiência de Instrução e Julgamento redesignada para o dia 03 de outubro de 2019, às 11h00min,
em razão das férias da magistrada. Expedientes Necessários.
ADV: RENATA CALIXTO MARTINS (OAB 27720/CE), ADV: HENRIQUE RICARTE MENDONÇA GURGEL (OAB 23198/
CE), ADV: GEORGE GABRIEL MARTINS DE PAULA (OAB 27814/CE) - Processo 0002632-11.2011.8.06.0118 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Assédio Sexual - VÍTIMA: Brisa Lima Mendes - RÉU: Djalma Baltazar Lima - VÍTIMA: Brisa Lima
Mendes - Por Ordem da MMª Juíza de Direito Titular desta 2ª Vara Criminal e em atenção à Portaria 02/2017 deste Juízo. A
secretaria irá providenciar os expedientes da audiência redesignada para o dia 25 de setembro de 2019, às 09h00min.
ADV: WALTER LAGE NETO (OAB 24807/CE) - Processo 0002655-13.2018.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento Ordinário
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADA: Celeste Pereira Pontes Gomes e outro - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 02/2017, desta Secretaria da 2ª Vara Criminal da comarca de Maracanaú, publicada no DJE nº 1608, fls. 16/18:
Intimo a defesa dos acusados para apresentar memoriais finais.
ADV: RICHARD GOMES DA SILVA (OAB 38159/CE) - Processo 0002829-90.2016.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Roubo Majorado - RÉU: Eliano Nunes Luz e outro - Ex positis, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAMILO
HALISSON DE FREITAS E ELIANO NUNES LUZ, v. Novinho, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o que
faço com fulcro nos arts. 311,312 e 313, I, do CPP.
ADV: FRANCISCO GLEISON BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB 30428/CE) - Processo 0003183-52.2015.8.06.0117 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Diego Deleon da SIlva - Conforme disposição
expressa na Portaria nº 02/2017, desta Secretaria da 2ª Vara Criminal da comarca de Maracanaú, publicada no DJE nº 1608, fls.
16/18: Intimo a defesa para apresentar memoriais finais.
ADV: FLAVIO JACINTO DA SILVA (OAB 6416/CE) - Processo 0003586-50.2017.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - RÉU: Carlos Eduardo Bandeira de Mello - Analisandose a(s) defesa(s) apresentada pelo(s) réu(s), verifica-se, pois, que não está presente nenhuma das causas de absolvição
sumária contidas no art. 397 do CPP, bem como que estão presentes na denúncia os requisitos do art. 41 do CPP, de modo que
RATIFICO o recebimento da denúncia relativamente aos mesmos. Em sua defesa o acusado requer sua absolvição sumária
em face da atipicidade da conduta delitiva e desclassificação do crime para o capitulado no art. 28 da Lei 11.343/2006. Alega
que é apenas usuário de maconha, arguindo erro de tipo e que não estava traficando drogas. Assim, nos termos do art. 399
c/c art. 400 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de janeiro de 2023, às 09:00 horas, na qual
será(ão) ouvido(s) o(s) ofendido(s), as testemunhas arroladas por ambas as partes, esclarecimento de peritos, caso tenha sido
previamente requerido pelas partes, possíveis acareações e reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogado(a/s)
o(a/s) acusado(a/s).
ADV: FRANCISCO JADER HOLANDA BANDEIRA (OAB 27366/CE) - Processo 0003687-19.2019.8.06.0117 (processo
principal 0002296-34.2016.8.06.0117) - Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - REQUERENTE:
Alexandre Braga da Silva - Deste modo INDEFIRO o pedido de restituição, com fulcro nos arts. 62 e 63 da Lei nº 11.343/2006 c/c
arts. 118 e 120 do CPP, mantendo o bem apreendido no depósito onde se encontra até ulterior deliberação.
ADV: LUIZ CARLOS VIANA NASCIMENTO (OAB 36897/CE) - Processo 0004701-38.2019.8.06.0117 (processo principal
0013389-23.2018.8.06.0117) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Roubo - REQUERENTE: Moises Oliveira da Silva - Ex
positis, com fulcro nos arts. 282, § 4º, do CPP, MODIFICO as medida(s) cautelar(es) aplicadas ao requerente Moises Oliveira da
Silva, aumentando-se o prazo para a monitoração através de tornozeleira eletrônica para mais 1 (um) ano, devendo permanecer
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recolhido em sua residência no horário das 18:00 às 6:00 horas do dia seguinte (art. 319, IX, do CPP), cumulado-se com a
medida cautelar de comparecimento em juízo para informar e justificar sua atividade (art. 319, I, do CPP), a qual ainda não deu
início, pelo mesmo prazo. O(A/S) autuado(a/s) deve(m) ser advertido(a/s) do contido nos arts. 282, § 4º, do CPP e arts. 146-C e
146-D, II, da LEP, obrigando-se a cumprir as medidas acima, bem como comparecer perante à autoridade competente, todas as
vezes que for(em) intimado(a/s) para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento, sob pena de ser decretada
prisão preventiva, com o inevitável retorno ao cárcere, devendo, para tanto, assinar(em) TERMO DE COMPROMISSO. Oficiese, COM URGÊNCIA, à Secretaria de Justiça solicitando a tornozeleira eletrônica. Proceda-se ao recolhimento do mandado de
prisão cuja expedição foi determinada nos autos da ação penal.
ADV: AUGUSTO CESAR SOARES CAMPOS (OAB 8913/CE) - Processo 0005380-77.2015.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - AUTUADO: Lucas Rodrigues da Silva - Ex positis, INDEFIRO o pedido de decretação
de PRISÃO PREVENTIVA. Agende-se, COM URGÊNCIA, audiência de instrução, conforme já determinado às fls. 95, haja vista
tratar-se de processo de meta do CNJ, providenciando-se as devidas intimações. Intimem-se.
ADV: FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA NETO (OAB 27903/CE) - Processo 0005714-09.2018.8.06.0117 (processo principal
0013759-02.2018.8.06.0117) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Receptação - REQUERENTE: Reydene Marcio Santana
Silva de Sousa - Por fim, o postulante não trouxe aos autos fundamentos ou provas suficientes para afastar o decreto preventivo
em tela. Por outro lado, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo, posto que a instrução já se
encontra encerrada, conforme súmula 52 do STJ. Isso posto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, para manter a decisão
que decretou a prisão preventiva. Cumpram-se todas as determinações do termo de audiência de fls. 179/180. Intimem-se. Após
o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos. Maracanau/CE, data digital.
ADV: JOSE SERGIO BARBOSA ANGELO (OAB 10141/CE) - Processo 0005852-44.2016.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Receptação - AUTUADO: Jean Lucas da Silva Ribeiro - Diego Moreira Rodrigues e outro - Ex positis,
DEFIRO o pedido do Representante do Ministério Público e decreto a PRISÃO PREVENTIVA do acusado FRANCISCO WESLEY
DA SILVA RIBEIRO para garantia da ordem pública, o que faço com fulcro nos arts. 312, parágrafo único, c/c 282, § 4º, do CPP.
ADV: FRANCISCO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 28539/CE), ADV: FRANCISCO ALLAN DE SOUZA SILVA
(OAB 35267/CE) - Processo 0005954-95.2018.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional
de Armas - INDICIADO: Lucas Vieira de Sousa Neto - verifica-se que não está presente nenhuma das causas de absolvição
sumária contidas no art. 397 do CPP, de modo que RATIFICO o recebimento da denúncia relativamente aos mesmos. Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de julho de 2021, às 11:00 horas, na qual será(ão) ouvido(s) o(s) ofendido(s),
as testemunhas arroladas por ambas as partes, esclarecimento de peritos, caso tenha sido previamente requerido pelas partes,
possíveis acareações e reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogado o acusado (art. 399 c/c art. 400 do CPP).
Intimem-se o acusado, seu(ua) defensor(a), o(a) representante do Ministério Público, e a(s) testemunha(s) cuja intimação tenha
sido requerida e, se for o caso, o assistente e querelante. Expedientes Necessários.
ADV: TALVANE ROBSON MOTA DE MOURA (OAB 31442/CE) - Processo 0015658-35.2018.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - AUT PL: P.C.E.C. - INDICIADO: J.M.V.S. - Instrução e Julgamento Data:
26/09/2019 Hora 11:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FERNANDO HENRIQUE MELO FORMIGA (OAB 23820B/CE) - Processo 0015976-18.2018.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - AUTUADO: Everton Muniz de Carvalho - Isso posto, defiro o
pedido de acautelamento do veículo supra discriminado em favor do requerente, ficando a autoridade policial como depositária
fiel do bem. Oficie-se ao DETRAN-CE informando acerca da inscrição da informação no DUT do veículo, bem como para que
proceda às devidas alterações do emplacamento. No caso da autoridade policial ou representante do Ministério Público virem
a solicitar a alienação antecipada do bem , tal representação/pedido deverá ser feita em petição autônoma, conforme art. 6º
da Res./TJCE que determina que tal incidente corra em autos apartados. Dê-se ciência ao representante do Ministério Público
autoridade policial.
ADV: CHARLYANDRE FACANHA XAVIER (OAB 31809/CE) - Processo 0018955-50.2018.8.06.0117 - Auto de Prisão em
Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Policia Civil do Estado do Ceara - AUTUADA: Maiza Barbosa dos
Santos - R. H. O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Maiza Barbosa dos Santos, pelo(s) crime(s)
tipificado(s) no (s) art(s). 33 da Lei 11.343/06. Analisando-se a(s) defesa(s) apresentada pelo(a/s) réu(s), verifica-se que não
está presente nenhuma das causas de absolvição sumária contidas no art. 397 do CPP, bem como que estão presentes na
denúncia os requisitos do art. 41 do CPP. Assim, nos termos do art. 55, § 4º, 56 e 57 da Lei nº 11.343/06, RECEBO a denúncia
e designo o dia 24 de setembro de 2019, às 10:00 horas, para realização da audiência de instrução e julgamento, na qual se
procederá ao interrogatório do(a/s) acusado(a/s), oitiva das testemunhas arroladas por ambas as partes, esclarecimento de
peritos, caso tenha sido previamente requerido pelas partes, possíveis acareações e reconhecimento de pessoas e coisas e, ao
final, colhidas as alegações finais das partes e proferida sentença. Cite(m)-se o(a/s) acusado(a/s), bem como intimem-se seu(s)
defensor(es), o representante do Ministério Público, e a(s) testemunha(s), cuja intimação tenha sido requerida. Estando o(s)
acusado(s) preso(s), requisite-o(s) para a audiência, nos termos do § 1º do art. 399 do CPP. Em se tratando de ré(u) solto(a),
cientifique-o(a/s) de que a partir do recebimento da denúncia, quaisquer mudanças de endereço deverá ser informado a este
Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Expedientes Necessários.
ADV: FRANCISCO AIRTON AMORIM DOS SANTOS (OAB 5255/CE), ADV: MAURO GOMES CASTELO (OAB 9242/CE) Processo 0034023-16.2013.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
- RÉU: Valdei Rufino Libanio - Fernanda Tamara Sampaio Gomes - Conforme disposição expressa na Portaria nº 02/2017, desta
Secretaria da 2ª Vara Criminal da comarca de Maracanaú, publicada no DJE nº 1608, fls. 16/18: Intimo o Representante do
acusado Valdei Rufino Libanio, acerca da expedição das Cartas Precatórias de fls. 460, 461 e 465.
ADV: LUCAS BRENDO CORREIA BEZERRA (OAB 37863/CE) - Processo 0034228-45.2013.8.06.0117 - Execução da Pena
- Pena Privativa de Liberdade - CONDENADO: Jarbas Marinho de Oliveira - Isso posto, e por tudo o mais que os autos consta e
nos termos dos arts. 66, V, g e 86, caput, da LEP (LEI 7210/84) e 62, I e 120, I, do Código de Divisão e Organização Judiciária
do Estado do Ceará, DECLINO DA COMPETÊNCIA para apreciar a presente execução criminal, a um dos juízos de Execução
Penal da Comarca de Fortaleza/CE.
ADV: PAULO SERGIO RIBEIRO DE SOUZA (OAB 23510/CE) - Processo 0047365-60.2014.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Luiz Carlos Henrique de Souza - R.H.Visto em INSPEÇÃO
JUDICIAL ANUAL (Provimento CGJ/CE Nº 12/2015 e Portaria nº 02/2018 deste juízo).Designo a audiência de Instrução Criminal
para o dia 19/09/2019 às 11:00h.Exp. Nec.
ADV: CIRO ALVES MATIAS (OAB 10113/CE) - Processo 0047694-72.2014.8.06.0117 - Ação Penal - Procedimento Ordinário
- Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Paulo Henrique Soares Teixeira - R.H.Visto em INSPEÇÃO JUDICIAL ANUAL
(Provimento CGJ/CE Nº 12/2015 e Portaria nº 02/2018 deste juízo).Designo a audiência de Instrução Criminal para o dia
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19/09/2019 às 10:00h.Exp. Nec.
ADV: GRACILEIR VASCONCELOS DA GRACA (OAB 12260/CE) - Processo 0088312-25.2015.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - RÉU: Raimundo Nonato Alves Bezerra - Conforme disposição expressa na
Portaria nº 02/2017, desta Secretaria da 2ª Vara Criminal da comarca de Maracanaú, publicada no DJE nº 1608, fls. 16/18:
Intimo a defesa para apresentar memoriais finais.

COMARCA DE MARACANAÚ - 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO RICCI LOBO DE FIGUEIREDO FILGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARLINDO PINHEIRO QUEIROZ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0286/2019
ADV: JADER ALDRIN EVANGELISTA MARQUES (OAB 35685/CE) - Processo 0006169-37.2019.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - AUT PL: Policia Civil do Estado do Ceara - INDICIADO: Tiago João Araújo - PARTE
I Verificando a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados na prova testemunhal e
material constante do inquérito policial, bem como que a peça vestibular observa os requisitos do art.41 do CPP, RECEBO A
DENÚNCIA.
ADV: JADER ALDRIN EVANGELISTA MARQUES (OAB 35685/CE) - Processo 0006169-37.2019.8.06.0117 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - AUT PL: Policia Civil do Estado do Ceara - INDICIADO: Tiago João Araújo - Ante o
exposto, DEFIRO a modulação da condicionante de recolhimento domiciliar noturno e dias de folga do acusado TIAGO JOÃO
ARAÚJO, flexibilizando o horário do recolhimento domiciliar noturno para a partir de 23h, permitindo a saída para o trabalho
complementar também nos feriados e dias de folga, mantendo-se as demais condicionantes da decisão anterior. Intimem-se.

COMARCA DE MASSAPÊ - 1ª VARA DA COMARCA DE MASSAPÊ

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE MASSAPÊ
SECRETARIA DA 1ª VARA
EDITAL DE INTERDIÇÃO
NATUREZA CÍVEL
JUSTIÇA GRATUITA
Processo nº 7694-13.2017.8.06.012 1/0
O(A) MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Massapê/CE, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi
decretada a curatela de Amanda Moreira de Oliveira, brasileira, que é portador de retardo mental grave, CID(10)F72.0. O
conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo o(a) curatelado(a)
incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). Maria Adelia Moura Moreira, brasileira, casada, CURADOR(A)
DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo
foi julgado em 23 de abril de 2019, cujo teor final da sentença é o seguinte: “a qual passará a exercer todos os atos civis de
natureza patrimonial e negocial do(a) interditanto(a)”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. CUMPRA-SE. Massapê/CE, 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de
2019 (dois mil e dezenove). Eu, João Lucas Albuquerque Mendes Mapurunga da Frota, Servidor, o digitei. Eu, Débora Cristina
Ferreira Machado, Supervisora de Unidade Judiciária, o subscrevi.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza de Direito

ESTADO DO CEARA
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE MASSAPÊ
SECRETARIA DA 1ª VARA
EDITAL DE INTERDIÇÃO
NATUREZA CÍVEL
JUSTIÇA GRATUITA
Processo nº 6925.39.2 016.8.06.0121
O(A) MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Massapê/CE, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi
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decretada a curatela de Maria Aurineide Viana Ferreira, brasileira, portadora do RG n° 2006031102700, que é portadora de
retardo mental moderado, CID(10) F71.1. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações
da parte autora, sendo o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). Maria Zeneide
Viana Ferreira, brasileira, RG n° 99031014886, CURADOR(A) DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será
exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 18 de março de 2019, cujo teor final da sentença
é o seguinte: “a qual passará a exercer todos os atos civis de natureza patrimonial e negocial do(a) interditanto(a), ito com fulcro
no art. 1.767, I do Código Civil c/c §°, do art. 84 e art. 85, ambos da Lei 13.146/2015#”. O presente edital deverá ser publicado
03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, §3º, do CPC/2015. CUMPRA-SE. Massapê/CE, 10 (dez)
dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, João Lucas Albuquerque Mendes Mapurunga da Frota,
Servidor, o digitei. Eu, Débora Cristina Ferreira Machado, Supervisora de Unidade Judiciária, o subscrevi.
TICIANE SILVEIRA MELO
Juíza de Direito

COMARCA DE MASSAPÊ - 2ª VARA DA COMARCA DE MASSAPÊ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MASSAPÊ
JUIZ(A) DE DIREITO GILVAN BRITO ALVES FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA KAREN SUELLEN PEREIRA MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0153/2019
ADV: JOSE NEWTON FREITAS FILHO (OAB 15833/CE), ADV: CAIRO DE SOUSA VASCONCELOS (OAB 29712/CE) Processo 0007063-69.2017.8.06.0121 - Cumprimento de sentença - Juros - REQUERENTE: José Eneas Ferreira Gomes REPR. LEGAL: Izabel Lucas Rodrigues Gomes - Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias,
manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. (CPC/2015, art. 485,§1º).
ADV: JOSE NEWTON FREITAS FILHO (OAB 15833/CE), ADV: CAIRO DE SOUSA VASCONCELOS (OAB 29712/CE) Processo 0007063-69.2017.8.06.0121 - Cumprimento de sentença - Juros - REQUERENTE: José Eneas Ferreira Gomes REPR. LEGAL: Izabel Lucas Rodrigues Gomes - Chamo o feito à ordem e determino a intimação do exequente para manifestarse de forma específica sobre eventual prescrição da pretensão executiva individual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do
art. 487, parágrafo único, do CPC.
ADV: JOSE NEWTON FREITAS FILHO (OAB 15833/CE), ADV: CAIRO DE SOUSA VASCONCELOS (OAB 29712/CE) Processo 0007063-69.2017.8.06.0121 - Cumprimento de sentença - Juros - REQUERENTE: José Eneas Ferreira Gomes Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado
da Corregedoria Geral da Justiça, encaminho os autos para intimar a parte apelada para apresentar contrarrazões, em 15
(quinze) dias.
ADV: WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO (OAB 26717/CE), ADV: WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS
JUNIOR (OAB 5054-0/CE) - Processo 0007121-09.2016.8.06.0121 - Procedimento Comum - Pagamento - REQUERENTE: Lucia
Dias Albuquerque Carneiro - REQUERIDO: Municipio de Massape - Conforme disposição expressa na Portaria nº 01/2019
desta unidade judiciária, proceda-se ao desarquivamento e reativação do processo, após efetuado o pagamento das custas
pertinentes, quando for o caso, com a consequente vista, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Massape/CE, 05 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MASSAPÊ
JUIZ(A) DE DIREITO GILVAN BRITO ALVES FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA KAREN SUELLEN PEREIRA MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0155/2019
ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB 26330/CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB
27041/CE), ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB
30933/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE), ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB
38163/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Daniel de Lima Araujo e outros - Custódia Data: 13/05/2019 Hora
08:45 Local: Sala de Audiência Situacão: Realizada
ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/CE), ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE),
ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/
CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB
26330/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Daniel de Lima Araujo e outros - CERTIFICO, face às prerrogativas
por lei conferidas, que foi designada audiência de Custódia para o dia 13 de maio de 2019, às 08:45h. O referido é verdade.
Dou fé.
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/
CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE), ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/
CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB
26330/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Daniel de Lima Araujo e outros - Ante todo o exposto, HOMOLOGO
a prisão em flagrante de DANIEL DE LIMA ARAUJO, FRANCISCO AMARAL LOURENÇO SALES, MARIA ELANA DOS SANTOS
ALVES e FRANCISCA CARMELINA DOMINGOS PAULA TEIXEIRA, pois realizada na forma da lei, e a CONVERTO EM PRISÃO
PREVENTIVA, como medida necessária para garantia da ordem pública, já que mantidos em liberdade fatalmente voltarão a
praticar novos crimes. Expeça-se mandado de prisão no BNMP. Agende a Secretaria data próxima e desimpedida para realização
da audiência de custódia, nos termos do art. 9º da Resolução nº 13/2016, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Translade-se cópia de decisão para eventual pedido de liberdade.
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Expedientes necessários. Massape/CE, 03 de maio de 2019. Antônio Edilberto Oliveira Lima Juiz de Direito
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/
CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE), ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/
CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB
26330/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Daniel de Lima Araujo e outros - Em seguida o magistrado proferiu
a seguinte decisão: “Trata-se de auto de prisão em flagrante de Daniel de Lima Araujo, Francisca Carmelina Domingos Paula
Teixeira, Francisco Amaral Lourencio Sales e Maria Elana dos Santos Alves, pela prática, em tese, do crime de Tráfico de
Drogas e Condutas Afins. É o breve relatório. Decido. De fato, como bem ponderou o Ministério Público, há nos autos prova
da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, isto em razão das declarações do condutor Paulo César Pereira
Farias e dos policiais José Maria Liberato Júnior e Paulo Henrique Lima Alves, bem como do auto de apreensão de fls. 12.
Para além disso, como destacado na decisão deste juízo às fls. 64/66, o autuado Daniel admitiu perante a autoridade policial
a posse da droga, além do que Francisca Carmelina teria confessado participação no tráfico de drogas, o que seria feito por
ordem da pessoa supostamente conhecida por Cristina. No mais, a droga e os demais autuados foram presos em flagrante
na casa de Francisco Amaral e Maria Elana, sendo de destacar que o condutor afirmou que a denúncia recebida na polícia
indicava que o tráfico ocorria na referida casa, no bairro Fujita. Nestas condições, tem-se, como reconhecido na decisão de fls.
64/66, prova da materialidade e indícios de autoria, impondo-se a manutenção da prisão de Daniel de Lima Araujo, Francisca
Carmelina Domingos Paula Teixeira, Francisco Amaral Lourencio, até porque a conduta é violadora da ordem pública, não
sendo aplicável qualquer das hipóteses do art. 319 do CPP. No caso de Maria Elana dos Santos Alves, observa-se no incidente
2673-85.2019.8.06.0121 que a autuada possui 3(três) filhos de 1, 4 e 8 anos, os quais, ao que tudo indica, vivem com a
mesma, reclamando a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a detentas que se apresentem nesta
condição. Com efeito, além dos filhos menores, as certidões de fls. 39 e 58 evidencia que Maria Elana é primária, portadora
de bons antecedentes, não sendo a hipótese de afastamento do benefício da prisão domiciliar. Por tal razão, no caso de Maria
Elana, é de ser aplicado referido precedente do STF, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar. Isto posto, em
parcial consonância com o Ministério Público, indefiro o pedido apresentado pela defesa de Daniel de Lima Araujo, Francisca
Carmelina Domingos Paula Teixeira e Francisco Amaral Lourencios, pelo que mantenho a prisão preventiva dos mesmos, nos
termos delineados na decisão de fls. 64/66. Outrossim, concedo prisão domiciliar a Maria Elana dos Santos Alves. Expeçam-se
os competentes mandados de prisão e ordem de liberação, advertindo a autuada que eventual descumprimento ou prática de
novo delito implicará na revogação da prisão domiciliar e restabelecimento da prisão preventiva. Saem os presentes intimados.
Traslade-se cópia desta decisão para o pedido de liberdade. Expedientes necessários.”
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/
CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE), ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/
CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB
26330/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Daniel de Lima Araujo e outros - Nos termos do art. 2º, XIII, “e”, da
Portaria 01/2019 (DJe em 23/01/2019), oriunda desta unidade judiciária, abram-se vistas ao representante do Ministério Público.
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/
CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB
27041/CE), ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB 26330/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE),
ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Francisco Amaral Lourencio e outros - Conforme disposição expressa
no Provimento 01/2019 da CGJ, abro vista dos presentes autos ao Representante do Ministério Público para manifestação no
procedimento em epígrafe acerca da Resposta à Acusação c/c Pedido de Revogação de Prisão Preventiva.
ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE), ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/
CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB
27041/CE), ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/CE), ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB
26330/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Francisco Amaral Lourencio e outros - A par da ordem exarada às
fls, 235/236, manifeste o representante do Ministério Público sobre o pedido de liberdade formulado pelo réu Francisco Amaral
Lourêncio (fls. 208/217) no prazo de 5 dias. Expedientes necessários. Massape, 11 de julho de 2019. GILVAN BRITO ALVES
FILHO Juiz de Direito
ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB
30933/CE), ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE), ADV: FRANCISCO RAMON PARENTE CUNHA (OAB
26330/CE), ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB
27041/CE), ADV: ADRIANA ABREU DE SA (OAB 16199/CE) - Processo 0002668-63.2019.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Daniel de Lima Araujo - Francisco Amaral Lourencio - Maria Elana
dos Santos Alves - Francisca Carmelina Domingos Paula Teixeira - Conforme determinado no despacho de fl. 315, a advogada
subscritora da peça de fls. 310/311, Dra. Adriana Abreu de Sá, apresentou procuração (instrumento de mandato) nos autos às
fls. 317/318, razão pela qual determino o desentranhamento da petição de fl. 319 e a intimação da advogada subscrevente, Dra.
Cláudia Moraes Pinto Moreira, noticiando a revogação de sua nomeação como dativa. Em razão ao pedido de fl. 320, nomeio
a advogada Dra. Cláudia Moraes Pinto Moreira (OAB/CE 38.163) para atuar como defensora dativa do acusado Daniel Lima de
Araújo. Por fim, observo que não houve nos autos comprovante de citação da ré Francisca Carmelina Domingos Paula Teixeira,
de modo que determino à Secretaria que oficie a Vara de cumprimento de Precatórias da Comarca de Sobral solicitando retorno
da missiva. Expedientes necessários. Massape (CE), 05 de setembro de 2019.
ADV: GUILHERME DE MIRANDA E SILVA (OAB 26916/CE) - Processo 0002679-92.2019.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - AUTUADO: Antonio Luciano Gabriel Pereira - Isto
posto, HOMOLOGO a prisão em flagrante de ANTONIO LUCIANO GABRIEL PEREIRA. Outrossim, em obediência ao artigo 310,
II, do CPP, entendendo presentes os pressupostos e condições que autorizam a prisão preventiva, conforme detalhado acima,
converto a custódia provisória em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão no BNMP. Agende a Secretaria data próxima
e desimpedida para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 9º da Resolução nº 13/2016, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intime-se. Expedientes necessários. Massape/CE,
07 de maio de 2019.
ADV: GUILHERME DE MIRANDA E SILVA (OAB 26916/CE) - Processo 0002679-92.2019.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - AUTUADO: Antonio Luciano Gabriel Pereira Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Custódia Data: 13/05/2019 Hora 11:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Realizada
ADV: GUILHERME DE MIRANDA E SILVA (OAB 26916/CE) - Processo 0002679-92.2019.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - AUTUADO: Antonio Luciano Gabriel Pereira CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Custódia para o dia 13 de maio de 2019,
às 11:30h. O referido é verdade. Dou fé.
ADV: GUILHERME DE MIRANDA E SILVA (OAB 26916/CE) - Processo 0002679-92.2019.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - AUTUADO: Antonio Luciano Gabriel Pereira Nos termos do art. 2º, XIII, “e”, da Portaria 01/2019 (DJe em 23/01/2019), oriunda desta unidade judiciária, abram-se vistas ao
representante do Ministério Público.
ADV: GUILHERME DE MIRANDA E SILVA (OAB 26916/CE) - Processo 0002679-92.2019.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - AUTUADO: Antonio Luciano Gabriel Pereira Recebidos nesta data. O Ministério Público, com base nos documentos do incluso inquérito, ofertou denúncia em desfavor de
ANTONIO LUCIANO GABRIEL PEREIRA atribuindo-lhe a conduta descrita no art. 33 da Lei n° 11.343/2006. Entendo presentes
os requisitos do art. 41 e não vislumbrando, de imediato, a incidência das hipóteses do art. 395, ambos do Código de Processo
Penal, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, salientando que o réu se defende dos fatos imputados. Cite-se o acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-o que, na resposta, poderá arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessária. Acompanhe a citação cópia individual da
denúncia. Se o acusado não apresentar a resposta no prazo legal, ou se, citado, não constituir defensor(es), deverá a Secretaria
nomear advogado dativo, para que ofereça referida resposta, a tempo e modo. Expediente necessário. Massape/CE, 02 de julho
de 2019.
ADV: GUILHERME DE MIRANDA E SILVA (OAB 26916/CE) - Processo 0002679-92.2019.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado
do Ceará - AUTUADO: Antonio Luciano Gabriel Pereira - Devidamente citado o réu (fl. 104), sobreveio a resposta à acusação
desacompanhada de Procuração. Desse modo, intime-se o subscritor da referida peça para, no prazo de 05 dias, colacionar ao
autos o instrumento de Mandato, sob pena de desentranhamento. Silente o advogado, autos à conclusão para nomeação de
advogado dativo ao acusado. Expedientes. Massape, 05 de setembro de 2019.
ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB
30933/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE) - Processo 0002902-45.2019.8.06.0121 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Delegacia de Polícia Civil de Massapê AUTUADO: Edson Antunes Moreira e outro - Custódia Data: 03/07/2019 Hora 14:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Realizada
ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB
27041/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE) - Processo 0002902-45.2019.8.06.0121 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Delegacia de Polícia Civil de Massapê MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - AUTUADO: Edson Antunes Moreira e outro - Conforme disposição
expressa no Provimento 01/2019 da CGJ, abro vista dos presentes autos ao Representante do Ministério Público, para ciência
da audiência de custódia designada para dia 03/07/2019 às 14h.
ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB
30933/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE) - Processo 0002902-45.2019.8.06.0121 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Delegacia de Polícia Civil de Massapê
- MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - AUTUADO: Edson Antunes Moreira e outro - Em seguida o
magistrado, acolhendo a promoção ministerial converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas pelos motivos, além
de determinar as seguintes diligências: oficie-se a Corregedoria dos Órgãos da Polícia Civil e Militar encaminhando-se cópia
integral do APF; vista dos autos ao MP dada as declarações dos autuados em razão de eventuais ilicitudes cometidas pelos
agentes da lei; seja expedido ofício a Vara de Execuções Penais comunicando o enclausuramento cautelar do autuado Edson
Antunes Moreira. Traslade-se cópia para eventual pedido de liberdade.
ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB
30933/CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE) - Processo 0002902-45.2019.8.06.0121 Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Delegacia de Polícia Civil de Massapê
- MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - AUTUADO: Edson Antunes Moreira e outro - Em seguida o
magistrado, acolhendo a promoção ministerial converteu as prisões em flagrante em prisões preventivas pelos motivos, além
de determinar as seguintes diligências: oficie-se a Corregedoria dos Órgãos da Polícia Civil e Militar encaminhando-se cópia
integral do APF; vista dos autos ao MP dada as declarações dos autuados em razão de eventuais ilicitudes cometidas pelos
agentes da lei; seja expedido ofício a Vara de Execuções Penais comunicando o enclausuramento cautelar do autuado Edson
Antunes Moreira. Traslade-se cópia para eventual pedido de liberdade.
ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB
30933/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE) - Processo 0002902-45.2019.8.06.0121 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Edson Antunes Moreira - José Israel Alves
dos Santos - Conforme disposição expressa no Provimento 01/2019 da CGJ, abro vista dos presentes autos ao Representante
do Ministério Público para manifestação acerca da Resposta à Acusação c/c Pedido de Relaxamento de Prisão (fls. 136/148).
ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE), ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB
27041/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE) - Processo 0002902-45.2019.8.06.0121 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Edson Antunes Moreira - José Israel Alves
dos Santos - Instrução Criminal Data: 02/10/2019 Hora 14:45 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: JOSE CRISOSTOMO BARROSO IBIAPINA (OAB 27041/CE), ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB
30933/CE), ADV: FRANCISCO JOSÉ CARNEIRO IBIAPINA (OAB 35975/CE) - Processo 0002902-45.2019.8.06.0121 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUTUADO: Edson Antunes Moreira - José Israel Alves
dos Santos - De ordem do MM. Juiz, designo para o dia 02/10/2019, às 14:45h, a Audiência de Instrução Criminal.
ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/CE) - Processo 0004314-50.2015.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Receptação - RÉU: Rubens Soncena Sousa Ricardo - Conforme disposição expressa na Portaria
nº 01/2013, emanada desta unidade judiciária, pratiquei o seguinte ato: Abro vista dos presentes autos ao Representante do
Ministério Público, para sua manifestação.
ADV: JOHN GLEDYSON ARAUJO VIEIRA (OAB 27975/CE) - Processo 0004314-50.2015.8.06.0121 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Receptação - RÉU: Rubens Soncena Sousa Ricardo - Acolho a promoção ministerial de fl. 86.
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Certificado o decurso do prazo para oferecimento da resposta pelo réu, NOMEIO O ADVOGADO Dr. JOHN GLEDYSON ARAUJO
VIEIRA (OAB/CE 27.975), para atuar, como defensor dativo do acusado. Intime-o para, aceitando o encargo, apresentar a
resposta à acusação no prazo de 10 dias, consoante artigo 396 do Código de Processo Penal. Expedientes necessários.
Massape (CE), 01 de setembro de 2019.
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE) - Processo 0004471-57.2014.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Igor de Sousa Nascimento - Conforme disposição
expressa na Portaria nº 01/2013, da 2ª Vara da Comarca de Massapê-CE, pratiquei o ato processual abaixo: Expedição de
ofício, a ser assinado pelo Juiz da Vara decorridos 30 (trinta) dias, solicitando informações sobre o cumprimento pelo Juízo
deprecado.
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE) - Processo 0004471-57.2014.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Igor de Sousa Nascimento - Reitere-se o ofício de fl.
198, salientando novamente que o interrogatório do réu já fora realizado, devendo ser informado a este juízo apenas quanto ao
cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos em epígrafe, nos termos da Carta Precatória encaminhada (fl. 159).
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE) - Processo 0004471-57.2014.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Igor de Sousa Nascimento - Recebidos os autos. Tendo
em vista que a Defensoria Pública não atua mais nesta comarca, intime-se o réu para constituir advogado no prazo de 10(dez)
dias sob pena de nomeação de dativo. Expedientes Necessários. Massape, 02 de abril de 2019. Aldenor Sombra de Oliveira
Juiz de Direito
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE) - Processo 0004471-57.2014.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: Igor de Sousa Nascimento - O representante do
Ministério Público do Estado do Ceará (MP), com atribuição neste juízo, ofereceu denúncia em face de Igor de Sousa
Nascimento, devidamente qualificado, por ter praticado, em tese, os delitos tipificados nos artigos 180, 278, 311 e 330 , todos do
Código Penal (CP), e art. 14 da Lei 10.826/03. Aduziu a Promotora de Justiça que: “(...) No dia primeiro de março 2014, por volta
de 19:54, o ora denunciado transitava pela localidade de Tuína, município de Massapê, conduzindo uma motocicleta HONDA
com sinal identificador adulterado, na qual constava a indicação da placa OSU 3467, sendo na verdade o veículo de placas OIH
6102, no qual contava restrição de roubo, ocorrido na cidade de Sobral. Conforme informações colhidas pela polícia, por ocasião
da diligência, o acusado ao avistar a barreira policial, desobedeceu às ordens de parada dos policiais militares e empreendeu
fuga, tendo abandonado o veículo próximo a uma matagal. Em seguida, deixou ao chão, no trajeto,uma mochila e um revólver
38, que portava. Foram apreendidos ainda, por ocasião do flagrante, sete cartuchos de revólver desse mesmo calibre e, no
interior da mochila, 400 ml da substância entorpecente, conhecida como “Loló” (...)”. Recebida a denúncia em 18/08/14 (fl. 62) e
devidamente citado o acusado (fl. 111), foi apresentada resposta à acusação através de defensor público (fls. 126). À fl. 128
repousa a decisão de ratificação do recebimento da peça delatória. Durante a instrução processual foram inquiridas as
testemunhas arroladas pelo órgão acusador, procedendo ao interrogatório do imputado (fls. 155 e 259). Memoriais finais escritos
pelo Ministério Público (fls. 178/180), nas quais o representante do MP pugnou pela condenação do réu pela prática do delitos
descritos na peça delatória, com exceção do crime do artigo 276, ante a ausência de prova (materialidade delitiva). Alegações
derradeiras pelo réu em que sustentou, ao que parece, a desclassificação do delito de receptação para o delito de furto,
requerendo seja absolvido em relação as demais imputações (fls. 312/314). Laudos periciais alusivos à motocicleta e a arma de
fogo e munições colacionados, respectivamente, às fls. 71/82 e 190/191. Certidão de antecedentes criminais do imputado às fls.
315/321. O réu foi preso em flagrante delito, não se sabendo ao certo o período exato pelo qual restou preso cautelarmente,
ante o desencontro dos documentos encartados nos autos, a teor do contido às fls. 08, 67/68, 130, 133, 173, 185, 188 e
222/223. É o conciso relatório. Passo a decidir fundamentadamente. De plano, constato que réu contava contava com menos de
21 anos idade quando da pretensa prática dos delitos, consoante se extrai da Certidão de fl. 38, de modo que incide no caso
vertente a disposição do artigo 115 do Código Penal, que prevê a redução pela metade do prazo prescricional. Desse modo,
considerando que a denúncia foi recebida em 18/08/14, vislumbro que os crimes imputados, tipificados nos artigos 180, 278,
330, todos do CP, e art. 14 da Lei 10.826/03, encontram-se acobertados pelo manto da prescrição. Isso porque o CP comina aos
referidos crimes as penas máximas em abstrato, respectivamente, em 4 anos, 3 anos, 6 meses e 4 anos. Por conseguinte, antes
do trânsito em julgado da sentença final, o art. 109, do mesmo diploma legal, fixa os prazos prescricionais para tais delitos,
respectivamente, em 8 anos, 8 anos, 3 anos e 8 anos. Dada a redução pela metade do prazo prescricional, como já frisado, e
considerando que desde o recebimento da peça acusatória já transcorreram mais de cinco anos, resta, portanto, configurada a
perda do direito de punir estatal em relação a tais imputações. Quanto ao tipo penal do artigo 311 do CP, após analisar
detidamente o conjunto probatório encartado aos autos, entendo que a pretensão punitiva deve ser acolhida. A princípio, afigurase relevante observar que é consolidado o entendimento no STJ de que que para consumação do tipo penal em análise basta
que réu adultere ou remarque o chassi ou qualquer sinal identificador do veículo, componente ou equipamento, não se mostrando
imprescindível a finalidade específica do agente. Pois bem. Tenho que o imputado adulterou componente (placa) - sinal
identificador externo - da motocicleta na qual transitava. Isso porque a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada
através do Laudo pericial de fl. 71/82, que atestou, em sede conclusiva, que “(...) a placa estava incompatível com as numerações
de chassi e motor vindas de fábrica, constatando-se que a placa original havia sido trocada (...)”. Do mesmo modo, a autoria
recai sobre os ombros do réu, dada a prova pericial e testemunhal coligida durante a instrução processual. A testemunha Paulo
Cesar Pereira Farias, policial militar, declarou que em diligência, no dia do fato, parou a viatura determinado que o réu parasse
a motocicleta na qual transitava, não tendo o acusado obedecido a ordem e dispensado a veiculo, evadindo-se do local. Afirmou
que a placa do referida moto “não batia” com os dados originais do veículo. A testemunha Jan Carlos de Albuquerque Costa,
também policial militar, asseverou, em companhia da declarante acima, no momento perseguiram o réu, esse, evadindo-se do
local, dispensou a moto e outros objetos, tendo constatado que a placa estava adulterada. A testemunha Antonio Roberto de
Paula, terceiro policial militar que diligenciou na busca do réu, disse que estava de serviço e que Igor não parou ante a ordem
judicial e que, durante a perseguição, Igor dispensou a moto, assim como uma mochila e um revólver. Que através do chassi foi
constatada a a adulteração da placa do veículo. O réu, por sua vez, em seu interrogatório, sustentou especificamente quanto ao
crime ora em análise, que comprou a moto de um terceiro pelo valor de R$ 1.800,00 - que não sabia que era produto de crime -.
Que não chegou a ver o número da chassi. As declarações das pessoas inquiridas em juízo, adicionada à prova pericial,
mostram-se consentâneas com a tese acusatória no sentido de que o imputado, de fato, adulterou as placas da motocicleta que
pilotava e que foi devidamente apreendida. Noutro quadrante, o depoimento do réu se mostra inócuo, não tendo ensejado
qualquer razão substancial à refutar a prova do cometimento delitual. Em realidade, a tese autodefensiva é desconectada do
contexto fático descortinado nos autos, não merecendo ser acolhida. No ponto, ressalto, que não se exige, para a caracterização
do delito, a prévia ou posterior ocorrência de crime patrimonial, sob pena de se esvaziar o tipo do art. 311 do CP, cuja objetividade
jurídica é a fé pública, especialmente a proteção da propriedade e da segurança no registro de automóveis. Com efeito, não
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havendo qualquer excludente de ilicitude (justificante) ou de culpabilidade (dirimente) que exima o acusado de parte da
imputação penal que lhe é dirigida, deve ele ser responsabilizado criminalmente pelo fato típico e antijurídico que perpetrou (art.
331, CP). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO
ESTATAL PUNITIVA DEDUZIDA NA DENÚNCIA MINISTERIAL PARA, com arrimo nos artigos 107, IV, 109, IV e VI, e 115, todos
do Código Penal (CP), DECLARO EXNTINTA A PUNIBILIDADE DE IGOR DE SOUSA NASCIMENTO EM RELAÇÃO AOS
DELITOS DOS ARTIGOS 180, 276 E 330, DO CP, E ART. 14 DA LEI 10.826/03, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
PUNITIVA ESTATAL e, com base no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENÁ-LO COMO INCURSO NA PENAS DO
ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL, passando a dosar a reprimenda em estrita observância do artigo 68 do Código Penal,
atentando-me, a princípio, para a fixação da pena base, nos moldes do artigo 59 do mesmo diploma legal. Analiso as
circunstâncias judiciais: culpabilidade: concebida como a reprovabilidade comum ao tipo, encontra-se dentro dos padrões da
normalidade; antecedentes criminais: o réu é tecnicamente primário, a teor da certidão de fls. 315/321; conduta social e
personalidade do agente: não há nos autos nada a desaboná-las, carecendo-se de elementos para devida aferição;
circunstâncias do delito: são aquelas já narrada nos autos, não havendo nada de excepcional a ponderar; motivo do delito: não
foi descortinado; consequências do crime: o veículo foi devidamente recuperado; comportamento da vítima: inviável na hipótese.
Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena base em anos 3 anos de reclusão. Em relação à pena de multa, nos moldes do artigo
49 do CP e atento às circunstâncias judiciais acima, fixo-a em 10 dias-multa. Por sua vez, levando-se em conta a situação
econômica do acusado, fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a teor
do que dispõe artigo 60 do mesmo diploma legal. Reconheço a circunstância atenuante da menoridade do réu (art. 65, I, CP),
contudo deixo de valorá-la ante o entendimento cristalizado na verbete sumular de n. 231 do STJ, de modo que torno a definitiva
pena anteriormente imposta. Sem prejuízo de se mostrar impossibilitada a realização do juízo de detração, face as razões
declinada no relatório deste decisum, DEVERÁ O RÉU CUMPRIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME
INICIALMENTE ABERTO, conforme estatui o artigo 33, § 2°, alínea, “c”, do Código Penal. Em atenção ao disposto no art. 44 do
CP, preenchidos os requisitos legais e subjetivos, substituo pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente
na prestação de serviços à comunidade ou a junto às entidades púlbicas, a ser indicado pelo juízo de execução penal, na razão
de uma hora de tarefa por dia, em horário que não prejudique a jornada de trabalho do apenado; limitação de fim de semana,
devendo o réu se recolher aos sábados e domingos à sua residência - visto a inexistência de casa de albergado local -, durante
o período das 13:00 às 18:00 horas. Por derradeiro, não mais a subsistindo os requisitos legais a manutenção do enclausuramento
processual do réu, concedo-lhe a possibilidade de eventualmente apelar em liberdade. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA,
colocando-o em imediata liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Deixo de condenar o réu no pagamento
da custas processuais, face a sua situação de penúria financeira. Certificado o trânsito em julgado desta decisão a) expeça(m)se guia(s) definitiva(s) de recolhimento para execução da(s) pena(s) (CPP, art. 674 e seguintes, e arts. 105 a 107, da LEP); b)
Comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do art. 15, III, da CF/88 e art. 71, §2º, do CE, observado o Provimento CRE/CE nº
10/2015 (Sistema POLIS); c) proceda-se à detração a tempo e modo, acaso necessário (CP, art. 42); d) preencha-se o Boletim
individual e encaminhe-se ao órgão estatal para fins estatísticos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Massape/CE, 22 de
agosto de 2019.
ADV: CAIRO DE SOUSA VASCONCELOS (OAB 29712-0/CE), ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396-0/CE) Processo 0004498-06.2015.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU:
Italo Cavalcante Brito Torres e outros - Recebidos nesta data. Oficie-se, com urgência, o juízo da execução, encaminhando
as cópias recebidas da 2ª instância, tendo em vista a reforma da sentença. Cumpra-se os demais expedientes do provimento
judicial. Expedientes necessários. Massape (CE), 06 de junho de 2019. Aldenor Sombra de Oliveira Juiz de Direito Assinado por
Certificação Digital
ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396-0/CE), ADV: CAIRO DE SOUSA VASCONCELOS (OAB 29712-0/CE) Processo 0004498-06.2015.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: Italo
Cavalcante Brito Torres e outros - Encaminho o despacho de fls. 378, a seguir transcrito, para cumprimento. “Recebidos nesta
data. Oficie-se, com urgência, o juízo da execução, encaminhando as cópias recebidas da 2ª instância, tendo em vista a reforma
da sentença. Cumpra-se os demais expedientes do provimento judicial. Expedientes necessários.”
ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396-0/CE), ADV: CAIRO DE SOUSA VASCONCELOS (OAB 29712-0/CE) Processo 0004498-06.2015.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU:
Italo Cavalcante Brito Torres e outros - Proceda-se aos expedientes alusivos às custas processuais, conforme estabelecido na
Sentença prolatada às fls. 205/215. Após, arquive-se os autos com as baixas necessárias. Expedientes necessários. Massape
(CE), 05 de agosto de 2019.
ADV: FRANCISCO IRAN DA SILVA SALES FILHO (OAB 25827/CE) - Processo 0006639-27.2017.8.06.0121 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Ameaça - RÉU: William de Moura Silva - Conforme disposição expressa na Portaria nº 01/2013, da
2ª Vara da Comarca de Massapê-CE, pratiquei o ato processual abaixo: Expedição de ofício, a ser assinado pelo Juiz da Vara
decorrido o prazo para cumprimento da carta precatória ou decorridos 30 (trinta) dias, caso não haja prazo prescrito, solicitando
informações sobre o cumprimento pelo Juízo deprecado.
ADV: FRANCISCO IRAN DA SILVA SALES FILHO (OAB 25827/CE) - Processo 0006639-27.2017.8.06.0121 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Ameaça - RÉU: William de Moura Silva - : Carla Priscila da Silva Andrade - Vista dos presentes autos
ao Representante do Ministério Público para se manifestar acerca do termo de audiência de fl. 88v.
ADV: FRANCISCO IRAN DA SILVA SALES FILHO (OAB 25827/CE) - Processo 0006639-27.2017.8.06.0121 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Ameaça - RÉU: William de Moura Silva - : Carla Priscila da Silva Andrade - Cuida-se de ação
penal manejada pelo representante do Ministério Público do Estado do Ceará em face de William de Moura Silva, devidamente
qualificado, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 147 do Código Penal (CP), c/c 7º, II, da Lei 11.340/06. Por seus
substratos fáticos, verifica-se a existência de suficientes elementos ensejadores da persecução criminal judicial, mostrandose presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, razão pela qual RECEBO A DENÚNCIA EM SEUS
PRECISOS TERMOS, DETERMINANDO A CITAÇÃO DO DENUNCIADO, para responder à acusação por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, no qual poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e justificação,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário, a
teor do artigo 396-A, do CP. Advirta-se o réu que, não apresentada a resposta no prazo legal, ou, citado, não constituir defensor,
SER-LHE-Á NOMEADO DEFENSOR DATIVO OU PÚBLICO, ao qual será concedido o prazo de 10 (dez) dias para oferecê-la
(art. 396-A, §2º, CP). Expedientes necessários. Massape/CE, 01 de setembro de 2019.
ADV: JHANSEN THADEU LIBERATO ARAUJO (OAB 27372/CE), ADV: ANTÔNIO MOACIR FELIX RODRIGUES (OAB
17941/CE) - Processo 0007039-75.2016.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Danilo Ripardo Lima
- Verifico que já fora expedida a guia para execução penal provisória expedida (fl. 225), estando o processo em tramitação na
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1ª Vara desta Comarca (7120-87.2017.8.06.0121). Assim, desentranhe-se a petição de fls. 231/233 e encaminhe ao juízo da
execução desta comarca.
ADV: JHANSEN THADEU LIBERATO ARAUJO (OAB 27372/CE), ADV: ANTÔNIO MOACIR FELIX RODRIGUES (OAB
17941/CE) - Processo 0007039-75.2016.8.06.0121 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Danilo Ripardo Lima
- Oficie-se ao Juízo da Execução, remetendo-se as cópias necessárias. Comunique-se ao Juízo Eleitoral, para fins do art. 15,
III da CF/88 e art. 71, §2º, do CE. Intime-se o réu para pagar as custas processuais. Oportunamente, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários. Massape (CE), 05 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MASSAPÊ
JUIZ(A) DE DIREITO GILVAN BRITO ALVES FILHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA KAREN SUELLEN PEREIRA MELO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0156/2019
ADV: TARCYANO WYLKERSON QUARIGUAZI ARAUJO (OAB 33764/CE) - Processo 0003008-07.2019.8.06.0121 (processo
principal 0002679-92.2019.8.06.0121) - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
- REQUERENTE: Carlito Rodrigues Gameleira - Conforme disposição expressa no Provimento 01/2019 da CGJ, abro vista dos
presentes autos ao Representante do Ministério Público para manifestação no procedimento em epígrafe.
ADV: TARCYANO WYLKERSON QUARIGUAZI ARAUJO (OAB 33764/CE) - Processo 0003008-07.2019.8.06.0121 (processo
principal 0002679-92.2019.8.06.0121) - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
- REQUERENTE: Carlito Rodrigues Gameleira - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - Acolho o parecer
ministerial de fls. 14/15. Intime-se o requerente para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos documentação atualizada do veículo,
bem como comprovante de pagamento de taxas e impostos a este vinculados. Expedientes necessários. Massape (CE), 10 de
setembro de 2019.

COMARCA DE MILAGRES - VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ
COMARCA DE MILAGRES
Processo nº.: 6072-16.2019.8.06.01 24/0.
EDITAL DE HASTA PÚBLICA
O Dr. Judson Pereira Spindola Júnior, Juiz de Direito desta Comarca de Milagres, Estado do Ceará, na forma da Lei etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE HASTA PÚBLICA, virem ou dele tomarem conhecimento, que no dia
11/12/2019, 10h00min., no átrio deste Fórum, localizado na Av. Sandoval Lins, 184, Eucaliptos - CEP 63250-000, Milagres-CE
-, o Oficial de Justiça Avaliador, levará a público a 1ª Hasta Pública, a quem mais der e maior lanço oferecer acima da avaliação
do bem penhorável de RITA GABRIEL MORAIS, nos autos de Alienação de Coisa Comum, tombado sob o em epígrafe, que lhe
promove a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a saber: imóvel urbano, localizado na rua Júlio Sampaio, de propriedade da
executada, medindo 5mx35m, 1 sala, 1 corredor que dá acesso a 02 quartos e termina na cozinha, 1 pequena dispensa,
1 jardim de inverno, 1 banheiro, 1 área de serviço e quintal medindo (5mx14m), avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil
reais). Outrossim, se não aparecer licitante, desde já fica designado o dia 11/01/2019, às 10h00min., no mesmo local, para 2ª
Hasta Pública a quem mais der. Dos autos não consta recurso pendente de decisão e o bem está livre e desembaraçado de
quaisquer ônus. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma do Art.
22 da Lei 6.830/80 e afixado no lugar público e de costume. Pelo presente, ficam intimados todos os eventuais interessados
da designação supra, caso não sejam localizados para intimação pessoal. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Milagres, Estado do Ceará - Secretaria de Vara Única, em 09 de setembro de 2019. Eu, Diretor da Secretaria, o subscrevi:
_______________.
JUDSON PEREIRA SPINDOLA JÚNIOR
Juiz de Direito
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO CEARÁ
COMARCA DE MILAGRES
Processo nº.: 605-90.2018.8.06.012 4/0.
EDITAL DE HASTA PÚBLICA
O Dr. Judson Pereira Spindola Júnior, Juiz de Direito desta Comarca de Milagres, Estado do Ceará, na forma da Lei etcFAZ
SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE HASTA PÚBLICA, virem ou dele tomarem conhecimento, que no dia 11/12/2019,
10h15min., no átrio deste Fórum, localizado na Av. Sandoval Lins, 184, Eucaliptos - CEP 63250-000, Milagres-CE -, o Oficial
de Justiça Avaliador, levará a público a 1ª Hasta Pública, a quem mais der e maior lanço oferecer acima da avaliação do bem
penhorável de R. COELHO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., Francisco Rutilo Coelho Figueiredo e Francisco Rinaldo Coelho de
Figueiredo, nos autos de Alienação de Coisa Comum, tombado sob o em epígrafe, que lhe promove a A FAZENDA NACIONAL,
a saber: uma casa residencial, de construção muito antiga, situada na rua Santos Dumont, 230, Centro, nesta cidade, com
as seguintes dimensões e limites: NORTE – medindo 6 metros de largura na frente com a referida ruaSantos Dumont; SUL
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– medindo 7 metros de largura nos fundos com Antônio Jáder Tavares de Mendonça; LESTE – medindo 41,75 metros de
comprimento com os prédios de Dr. Geraldo Lafayete, Maria Hilma Gomes Leite, João Ferreira, Francisco Willen Aguiar de
Figueiredo e Flávio Sobreira e, ao LESTE – medindo 43,36 metros de comprimento com a casa de Maria Idilva Cavalcante Leite,
encerrando o terreno uma área total de 264,82 metros quadrados e área constrída de 157, 30 metros quadrados, avaliada em
R$ 200,00 (duzentos mil reais). Outrossim, se não aparecer licitante, desde já fica designado o dia 11/01/2019, às 10h15min.,
no mesmo local, para 2ª Hasta Pública a quem mais der. Dos autos não consta recurso pendente de decisão e o bem está livre
e desembaraçado de quaisquer ônus. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente, que será
publicado na forma do Art. 22 da Lei 6.830/80 e afixado no lugar público e de costume. Pelo presente, ficam intimados todos os
eventuais interessados da designação supra, caso não sejam localizados para intimação pessoal. Dado e passado nesta cidade
e comarca de Milagres, Estado do Ceará - Secretaria de Vara Única, em 09 de setembro de 2019. Eu, Diretor da Secretaria, o
subscrevi: _______________.
JUDSON PEREIRA SPINDOLA JÚNIOR
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MILAGRES
JUIZ(A) DE DIREITO JUDSON PEREIRA SPINDOLA JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSE GERVAZIO SAMPAIO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0095/2019
ADV: FILOMENA RODRIGUES ANDRIOLA (OAB 6947/CE) - Processo 0005933-64.2019.8.06.0124 - Divórcio Consensual
- Dissolução - REQUERENTE: S.F.B.C. e outro - MINISTERIO PUBL: M.P.E.C. - Conforme disposição expressa no Provimento
nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, para que
possa imprimir andamento ao processo, fica V. Sa. Intimada para regularizar a representação processual, apondo a assinatura
à fl. 05 da petição inicial, bem como para esclarecer se a guarda será unilateral em favor da genitora da criança JORBTH
BEZERRA SIQUEIRA CARTAXO, eis que não consta à fl.03 dos termos do acordo.
ADV: DEBORA BELEM DE MENDONÇA (OAB 34734/CE) - Processo 0010811-32.2019.8.06.0124 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Maria Aparecida dos Santos - REQUERIDO: Tim S.a.
- Recebidos hoje. I Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser
realizada no dia 11/10/2019, às 11h10min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha orientação
(art. 22, da Lei nº 9.099/95); III Cite-se a PARTE REQUERIDA, intimando-a para comparecer à audiência designada, ocasião
em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa revelia (art. 20, da Lei nº 9.099/95),
bem como, de que se não obtida a conciliação poderá ser iniciada imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27,
da Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV Intime-se a PARTE
REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo
(art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC),
se assistida por causídico. V A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre
documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI Considerando a hipossuficiência da Parte Autora, tanto
econômica quanto técnica, em face da ré, inverto o ônus da prova quanto à comprovação da legitimidade das cobranças
efetuadas. Ressalvo que a inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser
facilmente obtidos ou que estejam na sua esfera de disponibilidade. VII Deixo para analisar o pedido de tutela antecipada após
a realização da audiência, por não vislumbrar o perigo da demora. VIII Considera-se intimada/citada a PARTE REQUERIDA pelo
recebimento deste, que serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos
correios, conforme o caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Expedientes necessários.
ADV: ESTEFFERSON DARLEY FERNANDES NOGUEIRA (OAB 21375/PE) - Processo 0010813-02.2019.8.06.0124 Procedimento Comum - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Cláudia Maria de Souza Magalhães - REQUERIDO: Estado
do Ceará - Recebidos hoje. I - Defiro a gratuidade judiciária (art. 98 do NCPC). II - A petição inicial se encontra na sua devida
forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do NCPC. III - Designo audiência de conciliação para o dia 24/10/2019,
às 14h00min., a ser realizada neste Forum local, para a qual a Parte Autora deverá ser intimada na pessoa de seu advogado
(art. 334, §3º, NCPC). Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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 da União ou do Estado (art. 334, §8º, NCPC). A Sessão de Conciliação e
mediação poderá ser presidida por Conciliador lotado neste Juízo (art. 334, § 1º, NCPC). IV - Cite-se e intime-se a parte Ré,
com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do NCPC) e com cópia da inicial, para que tome conhecimento da
ação e audiência aprazada, bem como para oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial
será a data: I) da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não
comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II) do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de
conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III)prevista no art. 231,
de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos, nos termos do art. 335 do NCPC. Advirta-se que, se o réu
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344,
do NCPC). V - Não obtida a conciliação e havendo contestação, intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar réplica
à contestação, no prazo de 15 dias (art. 350, NCPC), sob pena de preclusão, bem como, e, no mesmo prazo, intimem-se as
partes para declinarem se pretendem produzir outras provas, indicando-as e especificando sua finalidade, vedado o protesto
genérico, sob pena de indeferimento, ADVERTINDO-AS de que sua omissão importará em julgamento antecipado da lide (art.
355, I, do CPC); VI - Requerendo qualquer das partes a produção de prova oral em juízo, especifique a secretaria data e hora
para a audiência de instrução e julgamento, para depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, intimando-as da
data e ADVERTINDO-AS de que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) do
dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (Art. 455 do NCPC), na forma prevista
no §1º, sob pena de incidência do disposto no §3º, salvo nos casos expressamente previstos no §4º, que serão feitos pela
via judicial, e, se a parte se comprometer a levar a(s) testemunha(s) à audiência, independentemente da intimação de que
trata o §1º, presumir-se-á, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. ADVERTIDAS as partes
de que, se pessoalmente intimadas para prestar depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso, não comparecer ou,
comparecendo, se recusarem a depor, o juiz aplicar-lhes-á a pena do art. 385, §1º, do NCPC. VII - Reservo-me a apreciação
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de eventual pedido liminar, após a apresentação de contestação. Atribuo ao presente despacho FORÇA DE MANDADO, para
fins de possibilitar o seu célere cumprimento, em consagração ao princípio constitucional da razoável duração do processo,
servindo a segunda-via como instrumento hábil para tal, FICANDO O(S) DESTINATÁRIO CITADO(S) / INTIMADO(S), PELO SÓ
RECEBIMENTO DESTA, dispensada a elaboração de qualquer outro expediente, ressalvada a hipótese de expedição de carta
precatória com o mesmo fim.
ADV: SEBASTIAO FURTADO ALVES (OAB 9909/CE) - Processo 0010814-84.2019.8.06.0124 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Jose Renato Pereira - REQUERIDO: Banco Agiplan S/A
- Recebidos hoje. I - Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II - Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento
a ser realizada no dia 11/10/2019, às 11h20min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha
orientação (art. 22, da Lei nº 9.099/95); III - Cite(m)-se e Intime(m)-se a PARTE REQUERIDA para comparecer a audiência
designada, ocasião em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência à audiência ou a não
apresentação de contestação, importa em revelia e seus efeitos (art. 20, da Lei nº 9.099/95), bem como de que se não obtida a
conciliação poderá iniciar-se imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27, da Lei nº 9.099/95), para a qual as
testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV - Intime(m)-se a PARTE REQUERENTE para comparecer
a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A
Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC), se assistida por causídico. V - A
PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre documentos juntados na própria
audiência, sob pena de preclusão. VI - Considerando a hipossuficiência da Parte Autora, tanto econômica quanto técnica, em
face da ré, inverto, o ônus da prova, para determinar à Parte Promovida que junte aos autos o(s) contrato(s) de empréstimo e
comprovante(s) de transferência dos valores, os quais deram origem aos seus respectivos direitos de crédito e os consequentes
descontos consignados no(s) benefício(s) de aposentadoria da Parte Autora. Ressalvo, contudo, que a inversão não exime a
parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidas, ou que estejam na sua esfera
de disponibilidade. VII - Eventual pedido liminar será analisado somente após a audiência. VII - Considera-se intimada/citada
a parte pelo só recebimento deste, que serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça
ou enviado pelos correios, conforme o caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Intimem-se as partes.
Expedientes necessários.
ADV: MANUEL LEANDRO DA SILVA FILHO (OAB 27762/CE) - Processo 0010820-91.2019.8.06.0124 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - REQUERENTE: Francisco Leite Lins - REQUERIDO: ENEL
- Companhia Energética do Ceará - Recebidos hoje. I - Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II - Designo audiência de
conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 11/10/2019, às 10h20min., neste Fórum local, que poderá ser
conduzida por conciliador sob minha orientação (art. 22, da Lei nº 9.099/95); III - Cite(m)-se e Intime(m)-se PARTE REQUERIDA
para comparecer a audiência designada, ocasião em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua
ausência na audiência ou a não apresentação de contestação, importa em revelia e seus efeitos (art. 20, da Lei nº 9.099/95),
bem como de que se não obtida a conciliação poderá iniciar-se imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27, da
Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV - Intime(m)-se a PARTE
REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo
(art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC),
se assistida por causídico. V - A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre
documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI - Eventual pedido liminar será analisado somente após a
audiência. VII - Desde já, diante da verossimilhança das alegações, inverto o ônus da prova em favor da parte autora. Ressalvo,
contudo, que a inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente
obtidos, ou que estejam na sua esfera de disponibilidade. VIII - Considera-se intimada/citada a parte pelo só recebimento deste,
que serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme
o caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Intimem-se as partes. Expedientes necessários.
ADV: SEBASTIAO FURTADO ALVES (OAB 9909/CE) - Processo 0010829-53.2019.8.06.0124 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução - REQUERENTE: Cicero Lindomar Dedes Felix - REQUERIDO: TIM
CELULAR S.A - Recebidos hoje. Compulsando os autos, verifico que, às fls. 13/21, repousa acórdão da lavra do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, que negou provimento ao recurso interposto por Tim Celular S/A, circunstância que motivou o
pagamento espontâneo do valor da condenação (fls. 22/25). Ao que tudo indica e de acordo com o que verifiquei a partir da
consulta do processo de nº 4321-33.2015.8.06.0124/0, o referido acórdão, até o presente momento, não foi juntado àqueles
autos, o que certamente, impediu o manejo do cumprimento definitivo e, via de consequência, acarretou no peticionamento do
presente cumprimento provisório de sentença. Considerando que a demandada TIM Celular já efetuou o pagamento do valor da
condenação, o que denota o seu desinteresse em prolongar aquele feito, bem como, levando em conta que a parte exequente é
beneficiária da gratuidade de Justiça, denotando ausência de condições financeiras, entendo razoável dispensar a necessidade
de caução para levantamento da quantia, ficando o exequente sujeito, evidentemente, às responsabilidades do art. 520 do
CPC. Assim, expeça-se alvará judicial para recebimento da quantia e intime-se a parte executada para apresentar embargos no
prazo de 15 (quinze) dias, se entender pertinente. Torno sem efeito o despacho de fls. 27/28, pois equivocadamente tratou os
autos como execução definitiva. Milagres, 02 de setembro de 2019. Judson Pereira Spindola Junior Juiz de Direito Assinado Por
Certificação Digital
ADV: SAMARA DA PAZ OLIVEIRA (OAB 24482/CE) - Processo 0010833-90.2019.8.06.0124 - Procedimento Comum - ICMS/
Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Samia da Paz Oliveira Coelho - REQUERIDO: Estado do Ceará Recebidos hoje. Intime-se a Parte Autora, por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao recolhimento das
custas, sob pena de indeferimento. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA JUNIOR (OAB 38978/CE) - Processo 0010844-22.2019.8.06.0124 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - REQUERENTE: Maria Socorro Vieira Ribeiro - REQUERIDO: Banco
Agibank S.a - Recebidos hoje. I - Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II - Designo audiência de conciliação, instrução
e julgamento a ser realizada no dia 11/10/2019, às 10h10min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador
sob minha orientação (art. 22, da Lei nº 9.099/95); III - Cite(m)-se e Intime(m)-se PARTE REQUERIDA para comparecer a
audiência designada, ocasião em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência na audiência
ou a não apresentação de contestação, importa em revelia e seus efeitos (art. 20, da Lei nº 9.099/95), bem como de que se
não obtida a conciliação poderá iniciar-se imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27, da Lei nº 9.099/95),
para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV - Intime(m)-se a PARTE REQUERENTE
para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo (art. 51, I, da Lei
nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC), se assistida por
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causídico. V - A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre documentos
juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI - Eventual pedido liminar será analisado somente após a audiência.
VII - Desde já, diante da verossimilhança das alegações, inverto o ônus da prova em favor da parte autora. Ressalvo, contudo,
que a inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidos, ou
que estejam na sua esfera de disponibilidade. VIII - Considera-se intimada/citada a parte pelo só recebimento deste, que serve
como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme o caso,
dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Intimem-se as partes. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA JUNIOR (OAB 38978/CE) - Processo 0010845-07.2019.8.06.0124 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - REQUERENTE: José Francisco Ribeiro - REQUERIDO: Banco
Agibank S.a - Recebidos hoje. I - Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II - Designo audiência de conciliação, instrução
e julgamento a ser realizada no dia 11/10/2019, às 10h00min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador
sob minha orientação (art. 22, da Lei nº 9.099/95); III - Cite(m)-se e Intime(m)-se PARTE REQUERIDA para comparecer a
audiência designada, ocasião em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência na audiência
ou a não apresentação de contestação, importa em revelia e seus efeitos (art. 20, da Lei nº 9.099/95), bem como de que se
não obtida a conciliação poderá iniciar-se imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27, da Lei nº 9.099/95),
para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV - Intime(m)-se a PARTE REQUERENTE
para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo (art. 51, I, da Lei
nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC), se assistida por
causídico. V - A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre documentos
juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI - Eventual pedido liminar será analisado somente após a audiência.
VII - Desde já, diante da verossimilhança das alegações, inverto o ônus da prova em favor da parte autora. Ressalvo, contudo,
que a inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidos, ou
que estejam na sua esfera de disponibilidade. VIII - Considera-se intimada/citada a parte pelo só recebimento deste, que serve
como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme o caso,
dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Intimem-se as partes. Expedientes necessários.
ADV: SEBASTIAO FURTADO ALVES (OAB 9909/CE) - Processo 0010858-06.2019.8.06.0124 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Maria Cardoso dos Santos - REQUERIDO: Fundo de
Investimentos Em Direitos Creditórios Multisegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado - Recebidos hoje. I Sem custas (art. 54,
da Lei nº 9.099/95); II Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada no dia 31/10/2019, às 10h20min.,
neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha orientação (art. 22, da Lei nº 9.099/95); III Cite(m)-se e
Intime(m)-se PARTE REQUERIDA para comparecer a audiência designada, ocasião em que deverá apresentar sua contestação,
ADVERTINDO-A de que sua ausência na audiência ou a não apresentação de contestação, importa em revelia e seus efeitos
(art. 20, da Lei nº 9.099/95), bem como de que se não obtida a conciliação poderá iniciar-se imediatamente a audiência de
instrução e julgamento (art. 27, da Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de
intimação; IV Intime(m)-se a PARTE REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua
ausência importa extinção do processo (art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu
advogado (art. 334, §3º, do NCPC), se assistida por causídico. V A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica
à contestação e se manifestar sobre documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI Deixo para analisar
eventual pedido liminar após a realização da audiência de conciliação. VII - Desde já, diante da verossimilhança das alegações,
inverto o ônus da prova em favor da parte autora. Ressalvo, contudo, que a inversão não exime a parte autora de trazer
aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidos ou que estejam na sua esfera de disponibilidade.
VIII Considera-se intimada/citada a parte pelo só recebimento deste, que serve como mandado/carta de intimação/citação, a
ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme o caso, dispensada a confecção de qualquer outro
expediente. Intimem-se as partes. Expedientes necessários.
ADV: JOSÉ ERISVALDO PATRÍCIO GINO (OAB 41308/CE) - Processo 0010871-05.2019.8.06.0124 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Antonio Fernandes Leite - REQUERIDO: Banco Pan
S/A - Recebidos hoje. I Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser
realizada no dia 11/10/2019, às 11h30min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha orientação
(art. 22, da Lei nº 9.099/95); III Cite-se a PARTE REQUERIDA, intimando-a para comparecer à audiência designada, ocasião
em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa revelia (art. 20, da Lei nº 9.099/95),
bem como, de que se não obtida a conciliação poderá ser iniciada imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27,
da Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV Intime-se a PARTE
REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo
(art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC),
se assistida por causídico. V A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre
documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI Considerando a hipossuficiência da Parte Autora, tanto
econômica quanto técnica, em face da ré, inverto o ônus da prova para determinar à Parte Promovida que junte aos autos o(s)
contrato(s) de empréstimo e comprovante(s) de transferência dos valores, os quais deram origem aos seus respectivos direitos
de crédito e os consequentes descontos consignados no(s) benefício(s) de aposentadoria da Parte Autora. Ressalvo, contudo,
que a inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidas, ou
que estejam na sua esfera de disponibilidade. VII Considera-se intimada/citada a PARTE REQUERIDA pelo recebimento deste,
que serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme
o caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Expedientes necessários.
ADV: JOSÉ ERISVALDO PATRÍCIO GINO (OAB 41308/CE) - Processo 0010872-87.2019.8.06.0124 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Ferreira Targino - REQUERIDO: Banco Pan
S/A - Recebidos hoje. I Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser
realizada no dia 11/10/2019, às 09h00min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha orientação
(art. 22, da Lei nº 9.099/95); III Cite-se a PARTE REQUERIDA, intimando-a para comparecer à audiência designada, ocasião
em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa revelia (art. 20, da Lei nº 9.099/95),
bem como, de que se não obtida a conciliação poderá ser iniciada imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27,
da Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV Intime-se a PARTE
REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo
(art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC),
se assistida por causídico. V A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre
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documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI Considerando a hipossuficiência da Parte Autora, tanto
econômica quanto técnica, em face da ré, inverto o ônus da prova para determinar à Parte Promovida que junte aos autos o(s)
contrato(s) de empréstimo e comprovante(s) de transferência dos valores, os quais deram origem aos seus respectivos direitos
de crédito e os consequentes descontos consignados no(s) benefício(s) de aposentadoria da Parte Autora. Ressalvo que a
inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidos ou que
estejam na sua esfera de disponibilidade. VII Deixo para analisar o pedido de tutela antecipada após a realização da audiência,
por não vislumbrar o perigo da demora. VII Considera-se intimada/citada a PARTE REQUERIDA pelo recebimento deste, que
serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme o
caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Expedientes necessários. Milagres (CE), 13 de agosto de 2019.
ADV: JOSÉ ERISVALDO PATRÍCIO GINO (OAB 41308/CE) - Processo 0010873-72.2019.8.06.0124 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Ferreira Targino - REQUERIDO: Banco Pan
S/A - Recebidos hoje. I Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser
realizada no dia 11/10/2019, às 09h10min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha orientação
(art. 22, da Lei nº 9.099/95); III Cite-se a PARTE REQUERIDA, intimando-a para comparecer à audiência designada, ocasião
em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa revelia (art. 20, da Lei nº 9.099/95),
bem como, de que se não obtida a conciliação poderá ser iniciada imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27,
da Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV Intime-se a PARTE
REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo
(art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC),
se assistida por causídico. V A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre
documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI Considerando a hipossuficiência da Parte Autora, tanto
econômica quanto técnica, em face da ré, inverto o ônus da prova para determinar à Parte Promovida que junte aos autos o(s)
contrato(s) de empréstimo e comprovante(s) de transferência dos valores, os quais deram origem aos seus respectivos direitos
de crédito e os consequentes descontos consignados no(s) benefício(s) de aposentadoria da Parte Autora. Ressalvo que a
inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidos ou que
estejam na sua esfera de disponibilidade. VII Deixo para analisar o pedido de tutela antecipada após a realização da audiência,
por não vislumbrar o perigo da demora. VII Considera-se intimada/citada a PARTE REQUERIDA pelo recebimento deste, que
serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme o
caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Expedientes necessários. Milagres (CE), 13 de agosto de 2019.
ADV: JOSÉ ERISVALDO PATRÍCIO GINO (OAB 41308/CE) - Processo 0010874-57.2019.8.06.0124 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Ferreira Targino - REQUERIDO: Banco Pan
S/A - Recebidos hoje. I Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser
realizada no dia 11/10/2019, às 09h20min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha orientação
(art. 22, da Lei nº 9.099/95); III Cite-se a PARTE REQUERIDA, intimando-a para comparecer à audiência designada, ocasião
em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa revelia (art. 20, da Lei nº 9.099/95),
bem como, de que se não obtida a conciliação poderá ser iniciada imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27,
da Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV Intime-se a PARTE
REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo
(art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC),
se assistida por causídico. V A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre
documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI Considerando a hipossuficiência da Parte Autora, tanto
econômica quanto técnica, em face da ré, inverto o ônus da prova para determinar à Parte Promovida que junte aos autos o(s)
contrato(s) de empréstimo e comprovante(s) de transferência dos valores, os quais deram origem aos seus respectivos direitos
de crédito e os consequentes descontos consignados no(s) benefício(s) de aposentadoria da Parte Autora. Ressalvo que a
inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidos ou que
estejam na sua esfera de disponibilidade. VII Deixo para analisar o pedido de tutela antecipada após a realização da audiência,
por não vislumbrar o perigo da demora. VII Considera-se intimada/citada a PARTE REQUERIDA pelo recebimento deste, que
serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme o
caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Expedientes necessários. Milagres (CE), 13 de agosto de 2019.
ADV: JOSÉ ERISVALDO PATRÍCIO GINO (OAB 41308/CE) - Processo 0010876-27.2019.8.06.0124 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Ferreira Targino - REQUERIDO: Banco Pan
S/A - Recebidos hoje. I Sem custas (art. 54, da Lei nº 9.099/95); II Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser
realizada no dia 11/10/2019, às 09h40min., neste Fórum local, que poderá ser conduzida por conciliador sob minha orientação
(art. 22, da Lei nº 9.099/95); III Cite-se a PARTE REQUERIDA, intimando-a para comparecer à audiência designada, ocasião
em que deverá apresentar sua contestação, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa revelia (art. 20, da Lei nº 9.099/95),
bem como, de que se não obtida a conciliação poderá ser iniciada imediatamente a audiência de instrução e julgamento (art. 27,
da Lei nº 9.099/95), para a qual as testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação; IV Intime-se a PARTE
REQUERENTE para comparecer a audiência designada, ADVERTINDO-A de que sua ausência importa extinção do processo
(art. 51, I, da Lei nº 9.099/95). A Parte Promovente deverá ser intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, do NCPC),
se assistida por causídico. V A PARTE REQUERENTE deve, querendo, apresentar réplica à contestação e se manifestar sobre
documentos juntados na própria audiência, sob pena de preclusão. VI Considerando a hipossuficiência da Parte Autora, tanto
econômica quanto técnica, em face da ré, inverto o ônus da prova para determinar à Parte Promovida que junte aos autos o(s)
contrato(s) de empréstimo e comprovante(s) de transferência dos valores, os quais deram origem aos seus respectivos direitos
de crédito e os consequentes descontos consignados no(s) benefício(s) de aposentadoria da Parte Autora. Ressalvo que a
inversão não exime a parte autora de trazer aos autos documentos e demais provas que podem ser facilmente obtidos ou que
estejam na sua esfera de disponibilidade. VII Deixo para analisar o pedido de tutela antecipada após a realização da audiência,
por não vislumbrar o perigo da demora. VII Considera-se intimada/citada a PARTE REQUERIDA pelo recebimento deste, que
serve como mandado/carta de intimação/citação, a ser cumprido pelo oficial de justiça ou enviado pelos correios, conforme o
caso, dispensada a confecção de qualquer outro expediente. Expedientes necessários. Milagres (CE), 13 de agosto de 2019.
ADV: KATLIN CARDOSO DE SOUSA (OAB 35951/CE) - Processo 0010878-94.2019.8.06.0124 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Ana Lidia Bezerra de Morais - REQUERIDO: Departamento Estadual de
Trânsito DETRAN-CE - Recebidos hoje. I - Defiro a gratuidade judiciária (art. 98 do NCPC). II - A petição inicial se encontra
na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do NCPC. III - Designo audiência de conciliação para o
dia 11/10/2019, às 10h30min., a ser realizada neste Forum local, para a qual a Parte Autora deverá ser intimada na pessoa
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de seu advogado (art. 334, §3º, NCPC). Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 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 da União ou do Estado (art. 334, §8º, NCPC). A
Sessão de Conciliação e mediação poderá ser presidida por Conciliador lotado neste Juízo (art. 334, § 1º, NCPC). IV - Cite-se
e intime-se a parte Ré, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do NCPC) e com cópia da inicial, para que
tome conhecimento da ação e audiência aprazada, bem como para oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze)
dias, cujo termo inicial será a data: I) da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando
qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II) do protocolo do pedido de cancelamento da
audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III)prevista
no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos, nos termos do art. 335 do NCPC. Advirta-se que,
se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
(art. 344, do NCPC). V - Não obtida a conciliação e havendo contestação, intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar
réplica à contestação, no prazo de 15 dias (art. 350, NCPC), sob pena de preclusão, bem como, e, no mesmo prazo, intimemse as partes para declinarem se pretendem produzir outras provas, indicando-as e especificando sua finalidade, vedado o
protesto genérico, sob pena de indeferimento, ADVERTINDO-AS de que sua omissão importará em julgamento antecipado da
lide (art. 355, I, do CPC); VI - Requerendo qualquer das partes a produção de prova oral em juízo, especifique a secretaria data
e hora para a audiência de instrução e julgamento, para depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, intimandoas da data e ADVERTINDO-AS de que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s)
do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (Art. 455 do NCPC), na forma prevista
no §1º, sob pena de incidência do disposto no §3º, salvo nos casos expressamente previstos no §4º, que serão feitos pela via
judicial, e, se a parte se comprometer a levar a(s) testemunha(s) à audiência, independentemente da intimação de que trata
o §1º, presumir-se-á, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. ADVERTIDAS as partes de
que, se pessoalmente intimadas para prestar depoimento pessoal e advertidas da pena de confesso, não comparecer ou,
comparecendo, se recusarem a depor, o juiz aplicar-lhes-á a pena do art. 385, §1º, do NCPC. VII - Reservo-me a apreciação
de eventual pedido liminar, após a apresentação de contestação. Atribuo ao presente despacho FORÇA DE MANDADO, para
fins de possibilitar o seu célere cumprimento, em consagração ao princípio constitucional da razoável duração do processo,
servindo a segunda-via como instrumento hábil para tal, FICANDO O(S) DESTINATÁRIO CITADO(S) / INTIMADO(S), PELO SÓ
RECEBIMENTO DESTA, dispensada a elaboração de qualquer outro expediente, ressalvada a hipótese de expedição de carta
precatória com o mesmo fim.

COMARCA DE MISSÃO VELHA - VARA UNICA DA COMARCA DE MISSÃO VELHA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MISSÃO VELHA
JUIZ(A) DE DIREITO MATHEUS PEREIRA JUNIOR
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EVA TALITTA SAMPAIO SEVERO DE LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0140/2019
ADV: CICERA FRANCISCA GENUINO DO NASCIMENTO (OAB 14741/CE), ADV: JOAO BRUNO TAVARES LACERDA (OAB
27179/CE), ADV: IZAC GENUINO DO NASCIMENTO (OAB 11768/CE) - Processo 0000713-82.2019.8.06.0125 - Execução de
Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: N.M.S.D. - EXECUTADO: J.J.S.F. - Diante do pagamento integral do débito alimentar em
atraso (fls. 44v) extingo a presente ação, com fulcro no artigo 924, II do Novo Código de Processo Civil. Sem custas finais. P.R.I.
ADV: RAMON DO NASCIMENTO COELHO (OAB 25981/CE), ADV: ALINE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 30143/CE), ADV:
GEORGE FECHINE TAVARES (OAB 21451/CE) - Processo 0000767-48.2019.8.06.0125 - Execução de Alimentos - Alimentos EXEQUENTE: M.M.S. - Homologo o pedido de desistência de fls. 14 e, em consequência, extingo o processo, sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem honorários e custas finais. P.R.I.
ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP) - Processo 0001122-25.2000.8.06.0125 - Execução - Títulos de Crédito - AUTOR:
Banco do Brasil S.a - Intime-se o exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes
necessários.
ADV: VLADIMIR MACEDO CRUZ CORDEIRO (OAB 22761-0/CE), ADV: JOAO BRUNO TAVARES LACERDA (OAB 27179-0/
CE) - Processo 0004422-72.2012.8.06.0125 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: José Inácio
dos Santos - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Cuida-se de recurso em sentido estrito apresentado José Inácio dos Santos,
em face da decisão de pronúncia de fls. 189/190. Em respeito às regras do art. 589, do CPP, a decisão, neste momento,
quanto à manutenção ou reforma da decisão objeto do aludido recurso há que ser fundamentada, por imposição constitucional,
o que se passa a fazer. Reclama o recorrente, em síntese, que o denunciado teria agido em legítima defesa, em resposta a
um movimento brusco realizado pela vítima; que não há razão para o acusado ser pronunciado por tentativa de homicídio
em relação à vítima Jucélio, haja vista que não tentou realizar contra ele um segundo disparo; que, antes do crime, houve
acirramento dos ânimos dos envolvidos, circunstância que excluiria a motivação fútil; e que o réu não teria agido mediante
surpresa, dissimulação nem qualquer outro recurso que dificultasse a defesa do ofendido. Ora, não há como se embasar um
decreto absolutório com fundamento na legítima defesa, uma vez que a versão do denunciado difere da de outras pessoas
ouvidas ao longo da persecução penal (incluindo o relato da vítima sobrevivente), segundo as quais que a arma teria falhado
no momento que o réu tentou disparar, em seguida, contra o segundo ofendido. Quanto à qualificadoras, cumpre consignar que
a suposta surpresa do ataque foi ratificada por algumas testemunhas, e que é possível que o corpo de jurados concorde com a
percepção do representante ministerial de que haveria uma excepcional desproporção entre o motivo do crime e a conduta do
agente, daí porque necessário que a matéria seja submetida ao crivo do Júri. Permanecendo inabalada, portanto, a convicção
deste Juízo quanto à viabilidade da ação penal, mantenho a decisão recorrida, em todos os seus termos. Intimem-se as partes.
Após, subam os autos ao Tribunal de Justiça. Expedientes necessários. Cumpra-se.
ADV: ISRAEL DA SILVA PETRONIO (OAB 31652-A/CE), ADV: RAFHAEL DA SILVA PETRONIO (OAB 24477-0/CE), ADV:
VICTOR LUCIANO PIERRE DE FARIAS (OAB 24478-0/CE), ADV: JHONATAN MORAIS RODRIGUES (OAB 33318-0/CE), ADV:
SHEILA DANTAS BANDEIRA DE MELO (OAB 14439/CE), ADV: THOMAZ OTHON DE VASCONCELOS (OAB 14565/CE) Processo 0004636-63.2012.8.06.0125 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Edvane
Maria Ribeiro Vieira - José Edilson Ribeiro Vieira - José Edmilson Ribeiro Vieira - Edna Maria Ribeiro Vieira - José Edgleis
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Ribeiro Vieira - REQUERIDO: CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará e outro - Relatório Trata-se de ação movida
por Edvane Maria Ribeiro Vieira, José Edilson Ribeiro Vieira, José Edmilson Ribeiro Vieira, Edna Maria Ribeiro Vieira e José
Edgleis Ribeiro Vieira em desfavor do Município de Missão Velha e da CAGECE Companhia de Água e Esgoto do Ceará, todos
qualificados nos autos. Narra a inicial, em síntese, que os requerentes estão sendo prejudicados em decorrência da paralisação
de uma obra de construção de galeria de esgoto, sob a Avenida Brasília, que deveria chegar até uma estação de tratamento da
CAGECE, mas de onde agora escoa um fluxo de podridão e sujeira a céu aberto, que corta a residência dos autores, expondoos ao mau cheiro, doenças e pernilongos. Por essas razões, requer que os promovidos, em caráter de urgência, sejam
compelidos a finalizarem a obra da galeria que transporta dejetos orgânicos, em prazo não superior a 03 (três) meses, bem
como a realização de obras que impeçam o lançamento do esgoto nos rios da cidade; e, ao final, sejam condenados ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, mais R$ 300.000,00, a título de reparação de danos
materiais. Acompanham a inicial os documentos de fls. 26/45. Em contestação de fls. 52/56, o Município de Missão Velha,
argumenta, em defesa, que não é o responsável pela obra, razão pela qual requer sua exclusão do polo passivo da relação
processual. A CAGECE, a seu turno, apresenta sua contestação e documentos às fls. 101/103, alegando que a obra inacabada
não faz parte da rede de esgoto, mas se trata de uma galeria de águas pluviais, que são de responsabilidade exclusiva do
Município de Missão Velha; que não há prova dos danos materiais pleiteados na inicial; que os autores não fizeram prova de
nenhum fato ilícito praticado pela contestante; que os requerentes não sofreram danos morais passíveis de indenização; e que
os valores indenizatórios pleiteados são excessivos. Em réplica de fls. 113/118, os promoventes acrescentam que a obra
inacabada não se trata apenas de galeria de águas pluviais, visto que dela também escorrem dejetos orgânicos oriundos de
residências da localidade, circunstância que atrai a responsabilidade de ambos os acionados; e que o Município falhou na
atribuição de fiscalizar o serviço de captação e tratamento de esgoto realizado pela concessionária CAGECE. Fixados os pontos
controvertidos em audiência preliminar (fls. 124/124v), realizou-se perícia no local, pelo fiscal ambiental da SEMACE Anderson
Lima Santos, que apresentou laudo às fls. 172/199, homologado em audiência de instrução, às fls. 230. Às fls. 214, alvará de
levantamento dos honorários periciais. Em razões finais de fls. 248, os autores requerem a responsabilização do Município
pelos danos noticiados nos autos. Às fls. 252/259, a CAGECE reitera os termos de sua contestação, arguindo ilegitimidade para
figurar no polo passivo da demanda. Às fls. 259, a Secretaria certifica que a Procuradoria-Geral do Município fez carga dos
autos em 06/06/2019 e os devolveu no dia 18/07/2019, sem manifestação. Por último, o Ministério Público apresenta parecer às
fls. 260/263, opinando que o Município seja responsabilizado pela conclusão da obra e pelos danos causados. Conclusos,
vieram-me os autos. Fundamentação Cuida a questão em saber de quem é a responsabilidade pelo despejo de águas e esgoto
por meio da galeria cuja extremidade aberta encontra-se registrada nas fotografias de fls. 41/43; se o fato causou danos
materiais aos requerentes, e se é passível de indenização por danos morais. A primeira questão encontra-se respondida pela
prova técnica. De acordo com o laudo pericial de fls. 172/199, a galeria se trata de obra realizada pelo Município de Missão
Velha, entre 2009 e 2012, na gestão do ex-Prefeito Washington Fechine conclusão que se extrai de consultas do site Portal da
Transparência (fls. 180v), fotografias extraídas da Internet, em propagandas do Governo Municipal (fls. 181/181v) e relatos de
moradores ; que o lançamento de esgoto está causando degradação significativa ao meio ambiente (fls. 182); que a obra
resume-se a mera condução e lançamento do esgoto ao solo, sem prévio tratamento (fls. 182), às margens da linha férrea, nas
proximidades de, pelo menos, dez residências (fls. 188), situadas à Rua Trilho de Ferro e à Avenida Brasília (fls. 186v); que a
cor escura e odor desagradável provocam, no mínimo, desconforto aos moradores do local (fls.183); que, entre as residências
afetadas, encontra-se a dos autores, situada na Avenida Brasília, nº 95, conhecida como Condomínio Ribeiro (fls. 01 e 180v);
que é comum, entre os moradores, reclamações quanto ao mau cheiro, irritação das vias aéreas e cefaleias; muitos também se
queixam da dificuldade de locomoção, em épocas de alagamento (fls. 188v); que o odor desagradável, o lodo e outros resíduos
acumulados no solo afetam as condições sanitárias do meio ambiente, em decorrência da presença de coliformes fecais,
salmonela, vírus e helmintos (fls. 185); que o lançamento, em sua dispersão, adentra em imóvel com características rurais (fls.
188) pertencente aos sucessores de Renato Martins (fls. 180); que o esgoto está fora dos padrões estabelecidos pela legislação
vigente, e seu lançamento inadequado pode atingir as águas subterrâneas, poluindo a única fonte de abastecimento do
Município (fls. 183v e 188); que, durante a quadra invernosa, entre janeiro e abril, o esgoto também pode atingir o leito do rio,
que se localiza a aproximadamente 400 metros do ponto de lançamento (fls. 188); que a rede de esgoto a CAGECE está
aparentemente conectada à tubulação colocada pelo Município (fls. 184v); que a intervenção realizada pelo executivo municipal,
apesar de potencialmente poluidora e capaz de causar degradação ambiental, não foi precedida do necessário licenciamento
ambiental, em descumprimento ao disposto no art. 10 da Lei nº 6.938/81 (fls. 186); que, como não foi evidenciado contrato com
outrem para a execução da obra, a responsabilidade pelos danos e cumprimento da legislação é do Município (fls. 185); que o
lançamento de esgoto sem prévio tratamento deve ser imediatamente suspenso ou ligado à rede de tratamento da CAGECE,
presente no Município (fls. 185); que a SEMACE ainda não lavrou Auto de Infração Ambiental porque a desconhecia (fls. 186v);
e que, de acordo com informações levantadas junto às residências do local e mediante análise de faturas da CAGECE, não há
registro de ligação de rede coletora de esgoto (fls. 186v). Em audiência, o perito acrescenta que, de acordo com relato de
moradores do local, a obra do Município tinha o objetivo de corrigir o problema de alagamentos no trecho; para tanto, foi feito
uma rede subterrânea, que se encerra no calçamento, e de lá foi puxada uma outra linha de manilhas, que se encerra perto das
residências dos autores; que a solução para o problema seria canalizar o esgoto para a estação de tratamento da CAGECE que
já existe; que o perito não teve acesso aos projetos da obra; que, às vezes, as redes de esgoto e de escoamento de águas
pluviais se confundem; que o perito observou que existe uma rede da CAGECE que se encerra no local onde tem início essa
rede do Município; que o perito não sabe se a rede do Município é apenas pluvial ou de esgoto ligado, não chegou a esse nível
de detalhamento; que não foi possível acessar esses projetos; essa rede do Município aparentemente recebe águas pluviais,
mas hoje também recebe esgoto; como obra de escoamento de águas pluviais, o perito a considera inacabada, pois deveria
terminar no rio mais próximo; que a solução é isolar a rede de esgoto da galeria pluvial, ligar o esgoto à estação de tratamento
da CAGECE e continuar a pluvial até o rio; e que, tanto a estação pluvial e como o rio, ficam próximos ao local de lançamento
(CD-ROM de fls. 237). Resta induvidoso, portanto, que o Município de Missão Velha foi o responsável pela construção da
galeria por onde hoje se despeja o esgoto a céu aberto próximo à(s) residência(s) dos autores. Por outro lado, como não há
provas de que a execução da obra tenha sido delegada a terceiro, e o perito não chegou a confirmar se a rede de esgoto da
CAGECE efetivamente desaguaria na galeria construída pelo Município fato contestado pela concessionária não vislumbramos
elementos suficientes para corresponsabilizar a sociedade de economia mista pelos danos reclamados na inicial. Quanto aos
danos, os dados trazidos pelo perito revelam que estes são mais graves que os relatados pelos promoventes, uma vez que,
além da insalubridade gerada na área residencial próxima à galeria, o lançamento de esgoto não tradado diretamente ao solo
pode atingir as águas subterrâneas, comprometendo a saúde de toda a população abastecida pelo lençol freático. Tais
circunstâncias, como bem consignou o representante do Ministério Público, demandam providências urgentes por parte do ente
público, a quem compete, por determinação constitucional, organizar e prestar serviços públicos de interesse local, incluindo os
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de saneamento básico. Art. 30. Compete aos Municípios: () V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, (...) Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios: IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico; (Constituição Federal) Apesar da gravidade dos fatos e da conduta lícita do Município, que executou obra
potencialmente poluidora e degradadora do meio ambiente sem prévia licença ambiental, não há como condená-lo ao pagamento
de indenização por danos materiais, em vista da omissão da parte autora em especificá-los e em apontar parâmetros para seu
arbitramento. Os danos morais, por outro lado, se presumem por toda sorte de aborrecimentos, doenças e mal estar suportado
pelos, autores, moradores locais, em decorrência do ambiente fétido e insalubre gerado pelo despejo de esgoto não tratado ao
solo, em desacordo com a legislação aplicável à espécie. Diante disso, considerando que o problema se arrasta há mais de sete
anos, sem que o Poder Público tenha tomado nenhuma providência satisfatória a respeito, porém tendo em vista que a
condenação em elevado valor pode dificultar a execução obrigação de fazer, que temos como prioritária, hei por bem em arbitrar
a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos autores. Desnecessárias mais
considerações. Dispositivo Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para (1) condenar o Município
de Missão Velha ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos autores, com juros simples de 1% (um por
cento ao mês), contados desde a data da citação, e correção pelo INPC, a partir da data do arbitramento; (2) determinar, em
sede de antecipação dos efeitos da tutela de urgência e evidência, que o Município de Missão Velha conclua as obras da
galeria, isolando os fluxos de esgoto e direcionando-os para a estação de tratamento da CAGECE, assim como providenciando
o deságue das águas pluviais em afluente ou outro local adequado, longe da área residencial, até o dia 31 de dezembro de
2019, sob pena de incidir em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); (3) julgar improcedente o pedido de indenização por danos
materiais; e (4) excluir a CAGECE do polo passivo da relação processual. Em atenção aos parâmetros estalecidos no art. 85, §§
2º e 3º Código de Processo Civil, mormente em face do trabalho realizado pelos causídicos e o tempo exigido para seu exercício,
condeno o Município de Missão Velha ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do(s) advogado(s) dos autores, os
quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Considerando, por fim, que os promoventes sucumbiram do
pedido de indenização por danos materiais, em relação ao Município, e dos pedidos de danos morais e materiais em relação à
CAGECE, condeno-os ao pagamento dos honorários de sucumbência para o advogado do primeiro, em 20% (vinte por cento) de
R$ 300.000,00 (trezentos mil) valor da indenização pleiteada por danos materiais , e, para o advogado da segunda, em 20%
(vinte por cento) de R$ 400.000,00 valor da indenização pleiteada por danos materiais, somado ao da indenização arbitrada
pelos danos morais , com a ressalva de que estas verbas só poderão ser cobradas mediante prova de que os requerentes
tenham perdido a condição de necessitados, no prazo de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 98, § 3º do Código de
Processo Civil. P.R.I.
ADV: DANIEL DOS SANTOS LIMA (OAB 26360-0/CE), ADV: GILBERTO FERNANDES (OAB 27722-0/CE), ADV: RAPHAEL
CHAVES (OAB 16077-0/CE), ADV: CICERO DAMOCLES RIBEIRO FURTADO (OAB 33369-0/CE), ADV: ELIS JOSEFINE
PEREIRA OLIVEIRA PINHEIRO (OAB 19411/CE), ADV: CLAIRTON OLIVEIRA (OAB 16702/CE), ADV: JOSE CANDIDO
LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE (OAB 4040/CE) - Processo 0004724-67.2013.8.06.0125 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estelionato Majorado - VÍTIMA: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat S/A - RÉU: Flavio
Martins da Silva - Alysson Batista Nicolau - Cicero Leôncio e outro - Ficam Vossas Senhorias INTIMADAS da expedição da Carta
Precatória ao Juízo da Comarca de Fortaleza/CE, para inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, devendo seu
cumprimento ser acompanhado junto ao Juízo deprecado, independente de futuras intimações, conforme Súmula nº 273 do STJ.
ADV: CICERA FRANCISCA GENUINO DO NASCIMENTO (OAB 14741/CE), ADV: IZAC GENUINO DO NASCIMENTO (OAB
11768-0/CE) - Processo 0006344-12.2016.8.06.0125 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica REQUERENTE: Aparecido Luiz Bento - REQUERIDO: Amc-autarquia Municipal de Transito,serviços Públicos e Cidadania de
Fortaleza e outros - RELATÓRIO Trate-se de ação Aparecido Luiz Bento em desfavor da AMC Autarquia Municipal de Trânsito,
Serviços Públicos e Cidadania de Fortaleza, do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará DETRAN/CE e do Município de
Beberibe, todos qualificados na inicial. Alega o promovente que é proprietário do veículo HYUNDAI HB20 1/0 Confor, de placa
OIL-3630 e foi surpreendido por várias notificações de infrações de trânsito, praticadas por terceiros, nas cidades de Fortaleza/
CE e Beberibe/CE, por meio de veículo com placa clonada da sua, quais sejam: AMC Nº V073739237, de 20/01/2016 (multa
paga) fls. 21. AMC Nº A020598246, de 20/03/2016 (multa paga) fls. 22. AMC Nº V073773968, de 31/03/2016 fls. 23. AMC Nº
V090314548, de 21/04/2016 fls. 24. AMC Nº V073787458, de 30/04/2016 (a pagar) fls. 25. AMC Nº S081025293, de 18/05/2016
fls. 26. AMC Nº A020912110, de 19/06/2016 fls. 27. AMC Nº G01037338, de 26/06/2016 fls. 28. AMC Nº F031092147, de
23/07/2016 fls. 29. AMC Nº A020918748, de 04/08/2016 fls. 30. DETRAN/CE Nº V601027038, de 10/08/2016 fls. 32. DETRAN/
CE Nº V600751581, de 28/04/2016 fls. 33. DETRAN/CE Nº V600971721, de 19/07/2016 fls. 34. BEBERIBE COMUTRAN/CE Nº
7038, de 27/07/2016 fls. 35. Acrescenta que os recursos administrativos referentes aos autos de infração A020598246,
V073739237, V090314548 e V073787458 foram indeferidos; que o veículo do autor não poderia estar em Fortaleza (locais das
infrações V073773968 e A020598246) nos dias 28/03/2016 e 31/03/2016, haja vista que se encontrava na oficina Kariris
Comércio de Auto Peças Ltda., na cidade de Brejo Santo/Ce, entre os dias 28/03/2016 e 01/04/2016, para o conserto de pintura
do para-choque traseiro; que é possível diferenciar o carro do promovente do veículo clonado, por meio de comparação
fotográfica; que o autor trabalha em Missão Velha, motivo pelo qual também não poderia estar em Fortaleza ou Beberibe nos
dias das infrações; que ainda não obteve resposta do DETRAN/CE sobre o pedido de alteração de combinação alfanumérica da
placa de identificação do veículo, apresentado em 07/06/2016, com base na Portaria nº 830/2009, por conta do excesso de
burocracia administrativa; que o requerente adesivou seu veículo de totalmente de branco em 08/07/2016, como comprovado
pelo CRLV, no intuito de facilitar sua defesa no caso de novas fraudes; que as infrações referentes aos autos V600971721,
V601027038, F031092147 e A020918748 ocorreram depois da mudança de cor de veículo, o que confirma a clonagem; e que os
fatos têm causado recorrentes prejuízos e aborrecimentos ao autor, agravados pela omissão das autarquias de trânsito em
resolverem o problema. Por essas razões, o acionante requer, em caráter de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão das
infrações. Ao final, pugna pela declaração de inexistência das infrações, pela anulação das penalidades já aplicadas, com
consequente recuperação dos pontos perdidos na CNH; pela concessão de ordem ao DETRAN/CE para que proceda à alteração
da combinação alfa numérica da placa de identificação do veículo descrito na inicial; e pela condenação individual dos
promovidos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Acompanham a inicial os documentos de
fls. 15/58. Às fls. 61/68, o promovente emenda à inicial, apresentando os números de CNPJ dos promovidos e requerendo a
anulação do Auto de Infração V090357879, da AMC, de 19/08/2016. Deferidos os pedidos liminares às fls. 70, os promovidos
foram citados às fls. 79/80 e 98v. Às fls. 81/96, o Departamento Estadual de Trânsito apresenta contestação e documentos,
argumentando, em defesa, que as multas de responsabilidade do DETRAN/CE e já haviam sido anuladas administrativamente
pela Comissão de Julgamento de Auto de Infração (COJAI), motivo pelo qual a ação perdera o objeto em relação ao contestante;
que a constatação de clonagem não necessariamente acarreta a anulação de todos os autos de infração vinculados ao veículo;
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que não houve nem há resistência por parte do DETRAN/CE em atender à provocação do autor na seara administrativa com o
intuito de inaugurar o processo administrativo com vistas à apuração da denúncia de clonagem e à alteração da placa; que, para
casos do tipo, o DETRAN designa funcionários especializados para vistorias e perícias, com vistas à realização de uma análise
criteriosa; que não há indícios de que a autarquia de trânsito tenha procedido de forma danosa para com o demandante e que o
contestante também foi vítima da fraude noticiada nos autos. Às fls. 99, certidão informando que o decurso do prazo para a AMC
e o Município de Beberibe/CE apresentarem contestação. Em réplica de fls. 102/106, o demandante acrescenta que protocolara,
há mais de um ano, requerimento administrativo junto ao DETRAN/CE, no intuito de alterar a placa do seu veículo, mas que a
autarquia, inexplicavelmente, não tomou nenhuma providência a respeito. Saneado o processo (fls. 108/109), o requerente
juntou novos documentos às fls. 112/130, sobre os quais os promovidos foram intimados para se manifestar (fls. 131/144). Às
fls. 145/165, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania AMC apresenta contestação, argumentando, em resumo, que (1) os
recursos administrativos apresentados pelos requerente foram indeferidos porque o interessado não comprovou a alegação de
clonagem; (2) o autor não acostou aos autos nenhum requerimento administrativo ou recurso combatendo a suposta clonagem
junto ao Departamento Estadual de Trânsito, conforme dispõe o art. 22, III do CTB e Portaria DETRAN nº 830/2009, nos seus
artigos 2º e parágrafo único, 3º e 7º parágrafo 1º; e que (3) todas as pontuações decorrentes das infrações praticadas em 2016
já decaíram do prontuário do requerente, pelo que não subsiste qualquer óbice ao seu direito de dirigir. Por último, o Município
de Beberibe apresenta contestação às fls. 175/180, arguindo a ilegitimidade passiva do COMUTRAN. Conclusos, vieram-me os
autos. FUNDAMENTAÇÃO É o caso de julgamento no estado em que se encontra, visto que as partes não pleitearam, após a
decisão saneadora, a produção de provas em audiência nem juntaram documentos novos. Aduz o autor que os promovidos
teriam imputado várias infrações de trânsito contra sua pessoa, referentes a fatos praticados por terceiro, na condução de
veículo com placa clonada. Referidas infrações, discriminadas no relatório da presente decisão, comprovam-se pelas cópias
das notificações acostadas às fls. 21/35. Quanto às autuações de responsabilidade do DETRAN/CE (V601027038, V600971721,
V600751581) o documento de fls. 93 comprova que estas foram canceladas, respectivamente, em 07/10/2016, 26/08/2016 e
21/11/2016; duas delas, portanto, antes da citação da autarquia, ocorrida em 14/11/2016 (fls. 80v) e a última, apenas cinco dias
úteis depois. Cumpre notar, todavia, que a terceira infração, referente ao auto nº V600751581, ao contrário das demais, foi
praticada na Região do Cariri, mais precisamente em Juazeiro do Norte/CE, às 13h15 do dia 28/04/2016 data posterior à saída
da oficina (01/04/2016) e anterior à mudança de cor do veículo (08/07/2016). Além disso a placa fotografada na respectiva
notificação não parece apresentar os mesmos sinais de falsificação apontados nas fotografias de fls. 44/47 (diferença de forma
e de alinhamento de caracteres), razões pelas quais não vislumbramos indícios de que o fato ilícito teria sido praticado na
condução de veículo clonado. De toda forma, como o DETRAN/CE já comunicou o cancelamento da respectiva penalidade em
sede administrativa, mostra-se mais adequado o reconhecimento de que o processo perdeu seu objeto, em relação ao
cancelamento das autuações de responsabilidade da autarquia estadual. Quanto às demais infrações, os elementos colacionados
aos autos comprovam que todas foram praticadas por meio de veículo clonado, conclusão que se extrai da longa distância dos
locais onde foram registradas (Fortaleza e Beberibe); da visível diferença entre os sinais caracterizadores do veículo do
requerente e do veículo fotografado pelos aparelhos de fiscalização, dentre os quais as placas, os adesivos, o sensor de
estacionamento (fotografias de fls. 44/47) e cor da carroceria esta, especificamente em relação às infrações dos autos
V600971721, V601027038, F031092147 e A020918748, praticadas após a alteração ocorrida em 08/07/2016 (fls. 54) ; e do
resultado das investigações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, que chegou a sugerir o cancelamento dos autos de
infração AI nº R32.537.058-3 e AI nº R325370583 (fls. 126/127). Não considerandos razoável, todavia, a condenação dos réus
ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência das autuações de trânsito e dos resultados negativos dos
recursos administrativos, primeiro porque os entes públicos apenas foram induzidos a erro por terceiro de má-fé, verdadeiro
causador dos danos e aborrecimentos; segundo porque o indeferimento de recurso administrativo, por si só, não constitui fato
ilícito, passível de ensejar danos morais; e terceiro a ausência do inteiro teor dos recursos (documento imprescindível, conforme
consignado na decisão de fls. 109) nos impossibilita aferir se seus indeferimentos decorreram de conduta abusiva, pela mera
ausência de apreciação dos documentos então apresentados pelo condutor. Quanto à morosidade do DETRAN na apreciação
da denúncia de clonagem, as informações extraída do Sistema VIPROC evidenciam que o pleito administrativo do autor, embora
cadastrado em 07/06/2016, só veio a ser julgado procedente quase três anos depois, em 13/03/2019 (doc. anexo), prazo de
resposta excessivamente longo, levando-se em consideração que a permanência em circulação de veículos com a placa
irregular tende a continuar causando danos ao proprietário prejudicado (a exemplo do AI de fls. 113), circunstância que demanda
maior urgência na apreciação de casos do tipo. Diante disso, considerando que a autarquia estadual não logrou justificar a
demora na apreciação da denúncia, temos por adequada a condenação do DETRAN ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, como forma de compensar excesso de dessabores e aborrecimentos sofridos pelo requerente
durante o período. Desnecessárias mais considerações. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para (1) confirmar a decisão antecipatória dos efeitos da tutela de fls. 70; (2) declarar a nulidade dos autos de
infração AMC Nº V073739237, AMC Nº A020598246, AMC Nº V073773968, AMC Nº V090314548, AMC Nº V073787458, AMC Nº
S081025293, AMC Nº A020912110, AMC Nº G01037338, AMC Nº F031092147, AMC Nº A020918748, e BEBERIBE COMUTRAN/
CE Nº 7038; (3) declarar a perda do objeto em relação à anulação dos autos de infração DETRAN/CE Nº V601027038, DETRAN/
CE Nº V600751581 e DETRAN/CE Nº V600971721, bem como em relação ao pedido de alteração da combinação alfa numérica
da placa de identificação do veículo do autor; e (3) condenar apenas o DETRAN/CE, ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação,
e correção pelo INPC, a partir da sentença. Condeno, por fim, os promovidos ao pagamento dos honorários de sucumbência, os
quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I.

COMARCA DE MOMBAÇA - 1ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RAFAELA MARQUES COURA ARAGÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0155/2019
ADV: FRANCISCO ERIVAN EVANGELISTA (OAB 5869/CE), ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE) Processo 0000434-30.2018.8.06.0126 - Divórcio Consensual - Dissolução - REQUERENTE: M.A.M.A. e outro - 3. Dispositivo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

672

Diante do exposto e à luz dos demais princípios e regras atinentes à espécie, com fundamento na nova redação § 6°, do
art. 226, da CF/1988, e em harmonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido contido na peça vestibular, para
o só efeito de decretar o divórcio do casal Marcos Antônio Martins de Almeida e Maria Núbia Pinheiro Marques, ambos
devidamente qualificados nestes autos, pelo que fica dissolvido o casamento havido entre estes. Com relação à prestação
alimentícia, homologo por sentença, para que surta seus efeitos jurídicos, o acordo de vontades celebrado entre as partes
(petição de f. 02/06) e, em consequência, declaro extinta a presente ação. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se
os competentes mandados de averbação e inscrição. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o cumprimento
dos indicativos acima, remetam os autos ao arquivo, promovendo-se as cautelas de estilo. Expedientes necessários. Mombaça/
CE, 26 de julho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: FRANCISCO ERIVAN EVANGELISTA (OAB 5869/CE), ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE) Processo 0000442-07.2018.8.06.0126 - Divórcio Consensual - Dissolução - REQUERENTE: D.A.S. e outro - 3. Dispositivo Ex
positis, HOMOLOGO a desistência da ação e extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, VIII e 316,
ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, a serem corrigidas a partir
do ajuizamento da ação, e em honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor da execução.
Fica suspensa, contudo, a sua exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida. Sem honorários advocatícios. Após
o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se, cumpra-se e intimem-se. Expedientes
necessários. Mombaça/CE, 26 de julho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: FRANCISCO ERIVAN EVANGELISTA (OAB 5869/CE), ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE) Processo 0000782-48.2018.8.06.0126 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: F.A.L.S. - REQUERIDA: F.E.F.S. - 3.
Dispositivo Ex positis, HOMOLOGO a desistência da ação e extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts.
485, VIII e 316, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, a serem
corrigidas a partir do ajuizamento da ação, e em honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento)
do valor da execução. Fica suspensa, contudo, a sua exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida. Sem honorários
advocatícios. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se, cumpra-se e intimemse. Expedientes necessários. Mombaça/CE, 26 de julho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: HELSON LIMA MAIA JUNIOR (OAB 22455/CE), ADV: MOYSES BARJUD MARQUES (OAB 13496/CE) - Processo
0002183-48.2019.8.06.0126 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE:
J L T PAULINO ME - EMBARGADO: Banco do Nordeste do Brasil S/A - Dispositivo Isto posto, com fulcro no art. 485, IV e §3º
do vigente Código de Processo Civil (NCPC), decreto a EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Em
homenagem aos princípios da celeridade e eficiência da prestação jurisdicional, junte-se cópia destes autos nos autos da ação
monitória (processo nº 10283-94.2016.8.06.0126), a fim de dar regular prosseguimento ao andamento daquele feito. Certificado
o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com baixa. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Expedientes necessários. Mombaça/CE, 21 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza
de Direito
ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE) - Processo 0002522-07.2019.8.06.0126 - Procedimento Comum Honorários Advocatícios - REQUERENTE: Helio Cesar Sa Cavalcante - REQUERIDO: Estado do Ceará - 3. Dispositivo Tendo
em vista que o autor deixou de emendar a inicial, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC/15,
INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o feito, sem julgamento do mérito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os fólios, com as baixas devidas.
Expedientes necessários. Mombaça/CE, 21 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: CHARLES ALTINO VIEIRA (OAB 33550/CE) - Processo 0002659-86.2019.8.06.0126 - Divórcio Consensual - Dissolução
- REQUERENTE: T.M.S. e outro - 3. Dispositivo Diante do exposto e à luz dos demais princípios e regras atinentes à espécie,
com fundamento na nova redação § 6°, do art. 226, da CF/1988, e em harmonia com o parecer ministerial, julgo procedente o
pedido contido na peça vestibular, para o só efeito de decretar o divórcio do casal Tasso Matias da Silva e Sorlene Silva Santos,
ambos devidamente qualificados nestes autos, pelo que fica dissolvido o casamento havido entre estes. Com relação à guarda,
direito de visitas e a forma de prestação alimentícia, homologo por sentença, para que surta seus efeitos jurídicos, o acordo de
vontades celebrado entre as partes (petição de f. 02/04) e, em consequência, declaro extinta a presente ação. Após o trânsito
em julgado desta decisão, expeça-se os competentes mandados de averbação e inscrição, Sem custas. Cientifique o parquet
estadual, podendo este manifestar sobre a recusa aos prazos recursais. Após o cumprimento dos indicativos acima, remetam
os autos ao arquivo, promovendo-se as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o cumprimento dos
indicativos acima, remetam os autos ao arquivo, promovendo-se as cautelas de estilo. Expedientes necessários. Mombaça/CE,
26 de julho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: JOAO KENNEDY CARVALHO ALEXANDRINO (OAB 12049/CE), ADV: ÍTALO FEITOSA GONÇALVES ALEXANDRINO
(OAB 29760-1/CE) - Processo 0007554-66.2014.8.06.0126 - Procedimento Comum - Salário-Maternidade (Art. 71/73) REQUERENTE: Joana Darc Florentino de Lima - REQUERIDO: Inss - Instituo Nacional de Seguro Social - DISPOSITIVO Ante
o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
Sem custas e honorários face ao deferimento da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expedientes necessários.
Mombaça/CE, 28 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: MARIA LIA CHAVES CUSTÓDIO PEDROSA (OAB 34461/CE) - Processo 0009703-93.2018.8.06.0126 - Interdição
- DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Antonia Gorete de Sousa Beserra - ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para
reconhecer a incapacidade e, em consequência, DECRETAR a interdição de José Miguel de Sousa, nomeando-lhe como
curadora definitiva a Sra. Antonia Gorete de Sousa Beserra, que deverá representá-lo em todos os atos da vida civil (art.
1.767, I, do Código Civil). Intime-se a curadora para prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias para exercer correta e
regularmente o seu múnus, conforme o art. 759 do CPC, devendo conter no termo a proibição de contratação de empréstimo,
salvo expressa autorização judicial. Prestado o compromisso, a curadora assumirá a administração dos bens do interditando.
Todavia, considerando que o interditando não possui patrimônio considerável nem aufere qualquer tipo de renda, e considerando
a idoneidade da curadora, dispenso-a da prestação de garantia, com fundamento no art. 1.745, parágrafo único, do Código
Civil. Publique-se a presente sentença no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os
nomes do interdito e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela (para todos os atos da vida civil), na plataforma
dos editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses e na imprensa local por 1 (uma) vez, caso
possível, na forma do art. 755, §3º do Novo Código de Processo Civil. Registre-se a sentença no Livro Especial do Cartório do
1º Ofício do Registro Civil de Pessoas Naturais desta Comarca (art. 9º, III, do Código Civil). Expeça-se Mandado de Averbação
ao Registro Civil das Pessoas Naturais competente e faça-se constar em referido mandado que a averbação far-se-á mediante a
gratuidade de justiça, como extensão dos efeitos da declaração firmada nos autos. Sem custas, face a justiça gratuita deferida.
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Sem honorários. P.R.I. Após o trânsito em julgado, expeça-se termo de compromisso definitivo e arquivem-se os autos.
ADV: CLAUDIO MILITAO SABINO (OAB 19570/CE), ADV: MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES (OAB 19478/CE) - Processo
0010253-59.2016.8.06.0126 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Antonio Diostenes
Evangelista Carvalho - REQUERIDO: Agc Comercial Importadora Ltda - 3. Dispositivo Ante o exposto, tendo em conta a inércia
certificada às fl. 82 e 86, com fundamento no art. 485, incisos III, c/c §1º, idem, todos do CPC/15, EXTINGO O FEITO, sem
resolução do mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, a serem corrigidas a partir do ajuizamento
da ação, e em honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 10% (dez por cento) do valor da execução. Fica suspensa,
contudo, a sua exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Com
o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as devidas baixas. Expedientes necessários. Mombaça/CE, 29 de agosto de 2019.
Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: FRANCISCO ERIVAN EVANGELISTA (OAB 5869/CE), ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE) Processo 0010568-19.2018.8.06.0126 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: J.H.V.S. - REPR. LEGAL: F.V.S. EXECUTADO: A.E.L.S. - Dessa forma, por não mais subsistir interesse no prosseguimento da execução por parte do exequente,
declaro extinta a presente ação, por força do art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Registrese. Intime-se. Uma vez estabelecida a coisa julgada, dê-se baixa e arquive-se, com as cautelas legais. Mombaça/CE, 31 de
julho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE), ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 29282A/CE) - Processo
0010798-95.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Aparecida Gomes Ricarte REQUERIDO: Banco BMG S/A - III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato n° 208171531, para
cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente
até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o IGP-M, a
partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte
autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M,
a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o promovido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, em
observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos
com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 22 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE), ADV: MATHEUS CAVALCANTE SAMPAIO (OAB 33676/CE), ADV:
FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE) - Processo 0010819-71.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum
- Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria de Fatima Paixao da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A
- III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato n° 804987234, para cessarem todos os efeitos deles
decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente até a presente data do benefício
previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da primeira cobrança
indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de
indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da data de
publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o promovido ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto
no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Mombaça/CE, 18 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) - Processo
0010871-67.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Francisca de Sousa Pedrosa REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A - Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato n° 804355332, para
cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente
até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o IGP-M, a
partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte
autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M,
a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o promovido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, em
observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos
com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 17 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) - Processo
0010880-29.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Sebastiao Bezerra Cavalcante
- III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato n° 804663330, para cessarem todos os efeitos deles
decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente até a presente data do benefício
previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da primeira cobrança
indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de
indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da data de
publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o promovido ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto
no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Mombaça/CE, 17 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) - Processo
0010909-79.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Sebastiao Bezerra Cavalcante
- REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A - III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato
n° 804662942, para cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas
descontadas indevidamente até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção
monetária, conforme o IGP-M, a partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e
correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno
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o promovido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em
10% do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 18 de junho de 2019. Carolina Vilela
Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE), ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP) - Processo
0011000-72.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Antonia Virginio da Silva REQUERIDO: BANCO BMG S/A - 3. Dispositivo Ante essas considerações, declaro a consumação da prescrição da pretensão
autoral e, por conseguinte, extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil. Condeno a parte requerente nas custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% do valor da
causa. Em razão da gratuidade deferida anteriormente, as obrigações decorrentes da sucumbência da requerente ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade, nos temos do §3º do art. 98 do CPC. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após
o trânsito em julgado desta, arquive-se. Mombaça, 22 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) - Processo
0011002-42.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Antonia Virginio da Silva REQUERIDO: BANCO BMG S/A - III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato n° 224433982, para
cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente
até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o IGP-M, a
partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte
autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M,
a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o promovido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, em
observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos
com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 22 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: RONALDO NOGUEIRA SIMOES (OAB 17801/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) Processo 0011023-18.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Raimundo Henrique
- REQUERIDO: Banco Pan S/A - 3. DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial. Em razão da gratuidade deferida anteriormente, as obrigações decorrentes da sucumbência da
requerente ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos temos do §3º do art. 98 do CPC. Defiro a retificação do
polo passivo da ação, conforme pleiteado pela parte requerida à fl. 57v. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após o
trânsito em julgado desta, arquivem-se. Mombaça/CE, 17 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB
31058/CE) - Processo 0011025-85.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERIDO: Banco
Bradesco Financiamentos S.a - III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato n° 804726891, para
cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente
até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o IGP-M, a
partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte
autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M,
a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o promovido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, em
observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos
com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 22 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo
0011066-52.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Raimunda Alves de Araujo REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato
n° 573911760, para cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas
descontadas indevidamente até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção
monetária, conforme o IGP-M, a partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e
correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o
promovido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do
valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 22 de agosto de 2019. Carolina Vilela Chaves
Marcolino Juíza de Direito
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/
CE), ADV: MATHEUS CAVALCANTE SAMPAIO (OAB 33676/CE) - Processo 0011108-04.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum
- Repetição de indébito - REQUERENTE: Jose Luis do Nascimento - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A - III
- DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência do contrato n° 808099189, para cessarem todos os efeitos deles
decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as parcelas descontadas indevidamente até a presente data do benefício
previdenciário do demandante, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da primeira cobrança
indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de
indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da data de
publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência, condeno o promovido ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto
no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
Mombaça/CE, 18 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo
0011209-41.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERIDO: Banco Votorantim S/A 3.DISPOSITIVO Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Na
qualidade de litigante de má-fé, condeno a autora nos termos do art. 80, II, do CPC, ao pagamento de multa equivalente a 1%
sobre o valor da causa. Condeno a parte requerente nas custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10%
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do valor da causa. Em razão da gratuidade deferida anteriormente, as obrigações decorrentes da sucumbência da requerente
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos temos do §3º do art. 98 do CPC. Defiro a retificação do polo passivo da
ação, conforme pleiteado pela parte requerida à fl. 74. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado
desta, arquivem-se. Mombaça/CE, 17 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669B/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) Processo 0011460-59.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Francisca Alves
Pinheiro - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.a - III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência
do contrato n° 580985725, para cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as
parcelas descontadas indevidamente até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e
correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1%
ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência,
condeno o promovido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro
em 10% do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimese. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 18 de junho de 2019. Carolina Vilela
Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE), ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669B/CE) Processo 0011466-66.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Francisca Alves
Pinheiro - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.a - III - DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: A) Declarar a inexistência
do contrato n° 803219513, para cessarem todos os efeitos deles decorrentes; B) Condenar o promovido a restituir todas as
parcelas descontadas indevidamente até a presente data do benefício previdenciário do demandante, acrescidos de juros e
correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da primeira cobrança indevida; C) Condenar o demandado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescidos com juros de 1%
ao mês e correção monetária, conforme o IGP-M, a partir da data de publicação desta sentença. Em virtude da sucumbência,
condeno o promovido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que arbitro
em 10% do valor atualizado da condenação, em observância ao disposto no art. 85 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimese. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Mombaça/CE, 18 de junho de 2019. Carolina Vilela
Chaves Marcolino Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RAFAELA MARQUES COURA ARAGÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0156/2019
ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE), ADV: FRANCISCO ERIVAN EVANGELISTA (OAB 5869/CE) Processo 0000082-72.2018.8.06.0126 - Interdição - Tutela e Curatela - INTERTE: R.C.S.O. - CURATELADO: MARIA JOSÉ
DE FREITAS - Isto posto, ante a ausência de interesse processual superveniente (morte do interditanda), EXTINGUO o feito
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, uma vez
concedida a gratuidade judiciária. Sem honorários. Ciência ao MP. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão,
e, ato contínuo, arquivem-se estes autos com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expedientes
necessários.
ADV: RONISA ALVES FREITAS (OAB 23788/CE) - Processo 0000105-18.2018.8.06.0126 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: VALMIR VIEIRA DA SILVA - REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A e outro Intime-se a parte autora, por seu(ua) causídico(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica.
ADV: HELENA CASTELO BRANCO DO BOMFIM (OAB 6352/CE) - Processo 0000169-14.2007.8.06.0126 - Procedimento
Comum - DIREITO TRIBUTÁRIO - REQUERENTE: Ricardo Vieira Soares e outro - Cumpra-se o determinado no despacho de
fls. 222. Expedientes necessários.
ADV: JOHN LENNON RODRIGUES DE FREITAS (OAB 29926/CE), ADV: JOSÉ RENATO BARROS TIMBÓ (OAB 33353/CE)
- Processo 0000258-51.2018.8.06.0126 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: FERNANDO
ALVES DE OLIVEIRA - REQUERIDO: ENEL - Companhia Energética do Ceará - Intime-se a parte autora, por seu(ua)
causídico(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica.
ADV: HELENA CASTELO BRANCO DO BOMFIM (OAB 6352/CE) - Processo 0000347-60.2007.8.06.0126 - Busca e
Apreensão em Alienação Fiduciária - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REQUERENTE: Randon Administradora de Consorcios Ltda
- REQUERIDO: Ricardo Vieira Soares - Intime-se o exequente para requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze)
dias.
ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 18682/CE) - Processo 000053638.2007.8.06.0126 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Depósito - REQUERENTE: Banco do Brasil S/A
- Considerando que já decorreu lapso temporal considerável após o requerimento da parte autora de fls. 152, mas não foi
cumprida a determinação de fl. 149, intime-se a parte autora para cumprí-la, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
do feito.
ADV: RONISA ALVES FREITAS (OAB 23788/CE) - Processo 0000683-78.2018.8.06.0126 - Procedimento Comum Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - REQUERENTE: MARIA CELSA DA SILVA - REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURO SOCIAL INSS - Intime-se a parte autora, por seu(ua) causídico(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar
réplica.
ADV: CLAUDIO MILITAO SABINO (OAB 19570/CE), ADV: MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES (OAB 19478/CE)
- Processo 0000727-97.2018.8.06.0126 - Procedimento Comum - Resgate de Contribuição - REQUERENTE: Rosalia Maria
Noronha Damiao - REQUERIDO: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - APS-MOMBAÇA - Intime-se a parte autora, por
seu(ua) causídico(a), para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre a proposta de acordo apresentada às fls. 22/23.
ADV: EURIVALDO CARDOSO DE BRITO (OAB 16196/CE) - Processo 0000901-39.2000.8.06.0126 - Execução de Título
Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - EXEQUENTE: Bnb - EXEQUIDO: Josimar Candido de Araujo - Vistos em inspeção.
Encerrado o prazo de suspensão, intime-se o exequente para requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias.
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ADV: RONISA ALVES FREITAS (OAB 23788/CE) - Processo 0002382-70.2019.8.06.0126 - Procedimento Comum - Pensão
por Morte (Art. 74/9) - REQUERENTE: Maria Nita Vieira - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Intime-se a
parte autora, por seu(ua) causídico(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica.
ADV: FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA FREITAS (OAB 37198B/CE) - Processo 0002398-24.2019.8.06.0126 - Procedimento
Comum - Pensão por Morte (Art. 74/9) - REQUERENTE: José Lino Gonzaga - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS - Intime-se a parte autora, por seu(ua) causídico(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica.
ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE), ADV: FRANCISCO ERIVAN EVANGELISTA (OAB 5869/CE)
- Processo 0002504-83.2019.8.06.0126 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: J.M.B. - REQUERIDA: D.G.V.B. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o teor da certidão de fl. 22 e informar endereço da parte requerida para fins de
citação, sob pena de extinção do presente feito.
ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE) - Processo 0002660-71.2019.8.06.0126 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: José do Nascimento Lima - FALECIDA: Maria Elizangela Pompeu de Castro
- Intime-se o(a) advogado(a) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos termos art. 321, do
Código de Processo Civil para juntar aos autos, sob pena de indeferimento da inicial: A) adequação do polo ativo/passivo da
ação, a fim de a acrescentar as filhas menores da falecida, devidamente representadas; B) cópia da certidão de casamento ou
informação de convivência em união estável do requerente com a falecida; C) Declaração de únicos herdeiros. Expedientes
necessários.
ADV: ORLANDO SILVA DA SILVEIRA (OAB 11920/CE) - Processo 0006342-15.2011.8.06.0126 - Procedimento Comum Pagamento - REQUERENTE: Rita Invençao Pereira - REQUERIDO: Municipio de Mombaca - Verifica-se que os autos retornaram
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com a certidão do trânsito em julgado. Intime-se a parte autora para requerer o que
entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.
ADV: MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES (OAB 19478/CE) - Processo 0006356-57.2015.8.06.0126 - Procedimento
Sumário - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Conceicao de Oliveira - REQUERIDO: Banco Itau Bmg S/A Intime(m)-se a parte autora para se manifestar sobre a contestação de fls. 41/45, no prazo de 15 (quinze) dias.
ADV: CICERA RANIELLY MARQUES DE LIMA (OAB 18230/CE) - Processo 0006495-14.2012.8.06.0126 - Mandado de
Segurança - Liminar - IMPETRANTE: Maria Elvira de Oliveira Araújo - IMPETRADO: Prefeitura Municipal de Mombaça Ceará e
outro - Verifica-se que os autos retornaram do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará com a certidão do trânsito em julgado.
Intime-se a impetrante para requerer o que entender pertinente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do
feito.
ADV: MARCOS BONIECK OLIVEIRA LIMA (OAB 34411/CE) - Processo 0006550-28.2013.8.06.0126 - Procedimento
Sumário - Pagamento - REQUERENTE: Antonio Cardoso da Silva - REQUERIDO: [Intimação Eletrônica] - Banco Bradesco S.A
- Considerando a informação de fl. 218, intime-se a parte autora, pessoalmente e por meio de seu causídico, para informar se
houve a realização da perícia, conforme ofício de fl. 217.
ADV: CHARLES ALTINO VIEIRA (OAB 33550/CE) - Processo 0009844-15.2018.8.06.0126 - Interdição - Interdição REQUERENTE: Dieimison Silva de Souza - ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer a incapacidade
e, em consequência, DECRETAR a interdição de Maria Mendes Alexandre, nomeando-lhe como curador definitivo o Sr.
Dieimison Silva de Souza, que deverá representá-lo em todos os atos da vida civil (art. 1.767, I, do Código Civil). Intime-se
o curador para prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias para exercer correta e regularmente o seu múnus, conforme
o art. 759 do CPC, devendo conter no termo a proibição de contratação de empréstimo, salvo expressa autorização judicial.
Prestado o compromisso, o(a) curador(a) assumirá a administração dos bens do interditando. Todavia, considerando que o(a)
interditando(a) não possui patrimônio considerável nem aufere qualquer tipo de renda, e considerando a idoneidade do(a)
curador(a), dispenso-a da prestação de garantia, com fundamento no art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Publique-se
a presente sentença no órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito
e do curador, a causa da interdição e os limites da curatela (para todos os atos da vida civil), na plataforma dos editais do
Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses e na imprensa local por 1 (uma) vez, caso possível, na
forma do art. 755, §3º do Novo Código de Processo Civil. Registre-se a sentença no Livro Especial do Cartório do 1º Ofício do
Registro Civil de Pessoas Naturais desta Comarca (art. 9º, III, do Código Civil). Expeça-se Mandado de Averbação ao Registro
Civil das Pessoas Naturais competente e faça-se constar em referido mandado que a averbação far-se-á mediante a gratuidade
de justiça, como extensão dos efeitos da declaração firmada nos autos. Sem custas, face a justiça gratuita deferida. Sem
honorários. P.R.I. Após o trânsito em julgado, expeça-se termo de compromisso definitivo e arquivem-se os autos.
ADV: FRANCISCO ERIVAN EVANGELISTA (OAB 5869/CE), ADV: HELIO CESAR SA CAVALCANTE (OAB 6453/CE) Processo 0009872-51.2016.8.06.0126 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: T.R.C. - Ex positis,
HOMOLOGO a desistência da ação e extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 485, VIII e 316, ambos
do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos.
Publique-se, registre-se, cumpra-se e intimem-se. Expedientes necessários.
ADV: CLAUDIO MILITAO SABINO (OAB 19570/CE), ADV: MATHEUS PEREIRA LIMA MARQUES (OAB 19478/CE) - Processo
0010266-58.2016.8.06.0126 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERIDA: Antonio Distenes Evangelista
Carvalho e outro - Intime-se a parte autora, pessoalmente e por meio do seu causídico, para informar se possui interesse no
prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º do CPC.
ADV: LIBERATO MOREIRA LIMA NETO (OAB 21255/CE), ADV: FILIPE MOREIRA MARTINS (OAB 24414/CE) - Processo
0010414-69.2016.8.06.0126 (apensado ao processo 0006232-45.2013.8.06.0126) - Execução de Alimentos - Alimentos EXEQUENTE: M.I.A. - REPR. LEGAL: M.M.A. - EXEQUIDO: A.F.S.A. - Trata-se de ação de execução de alimentos provisórios
ajuizada por Maria Isadora de Alencar, representada por sua genitora Maria Marluce de Alencar, em face de Antônio Fabio Sena
Araujo, por meio do qual busca a parte autora/exequente a satisfação de parcelas vencidas utilizando-se, para tanto, da medida
executiva da penhora de bens. A dívida alimentar executada inicialmente corresponde ao período compreendido entre outubro
de 2015 a junho de 2016 (fl. 03 da Inicial). A decisão que fixou o pagamento de alimentos provisionais foi proferida nos autos
da ação de investigação de paternidade c/c alimentos nº 6232-45.2013.8.06.0126 (em apenso), que tramitou perante este juízo,
na qual já foram proferidas sentenças julgando procedente o pedido de reconhecimento da paternidade atribuída ao requerido
(em 17/10/2017, fls. 143/144 dos citados autos) e homologando acordo celebrado entre as partes no tocante ao pagamento de
alimentos (em 15/04/2018, fls. 160/161 do mesmo processo), inclusive com certidão de trânsito em julgado (fls. 150-A e 174
da referida ação). Intimada para informar se o débito alimentar ainda persistia, bem como para informação do valor atualizado
(fl. 38), a requerente manifestou-se na petição de fl. 41, relatando que não foi efetuado o pagamento da dívida, informando
o valor atualizado desde junho de 2016 a novembro de 2018, correspondente ao valor de R$ 2.564,68. Observa-se que o
período de inadimplência informado pela exequente abrange parcela devida a título de alimentos definitivos, além dos alimentos
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provisórios, uma vez que a sentença homologatória de acordo relativo a alimentos foi proferida em 15 de maio de 2018 (fls.
160/161 dos autos nº 6232-45.2013.8.06.0126). Infere-se, portanto, da petição de fl. 41 que a exequente intenta em um só
instrumento a execução de alimentos provisórios (outubro de 2015 a maio de 2018) e definitivos (junho a novembro de 2018).
Ocorre que a execução em tablado, que corre em autos próprios, segue o rito previsto no Livro I, Título II, Capítulo III, da Parte
Especial do Novo Código de Processo Civil (NCPC), isso à luz do §8º do art. 528, do referido diploma processual, in verbis:
Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que
fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o
débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. () § 8o O exequente pode optar por promover o cumprimento
da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível
a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que
o exequente levante mensalmente a importância da prestação. (...) Por outro lado, em relação aos débitos a partir de junho
de 2018 (alimentos definitivos), eventual execução deve ser processada como cumprimento de sentença que reconhece a
exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, cumprindo à parte interessada ingressar com o cumprimento de sentença nos
moldes da legislação processual civil. No caso em análise, a execução deve prosseguir apenas em relação ao valor devido pelo
exequido a título de alimentos provisórios. Assim sendo, intime-se a exequente para que junte aos autos planilha atualizada
dos débitos referentes unicamente aos alimentos provisórios devidos pelo exequido, no prazo de 05 (cinco) dias. Expedientes
necessários.
ADV: EMANUEL EVANGELISTA LEAL (OAB 24965/CE) - Processo 0010415-20.2017.8.06.0126 - Interdição - Tutela e
Curatela - REQUERENTE: L.S.A. - Ante todo o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do NCPC, por reconhecer a falta de interesse processual. Sem custas processuais, uma vez concedida a gratuidade
judiciária. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão, e, ato contínuo, arquivem-se estes
autos com as baixas devidas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao MP. Expedientes necessários.
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE)
- Processo 0010699-62.2016.8.06.0126 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Bradesco S/A
- REQUERIDO: Ascindino Figueredo Evangelista - Me - Intime-se a parte autora, por meio do seu representante legal, para
informar se possui interesse no prosseguimento do feito e cumprir a determinação de fl. 41, no prazo de 5 (cinco) dias, nos
termos do art. 485, §1º do CPC, sob pena de extinção.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) - Processo
0010895-95.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Sebastiao Bezerra Cavalcante
- REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A - Anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355,
I, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das
documentais. Oficie-se o Banco Bradesco S/A (237), agência 0720-P (fl. 66), solicitando: 1) informações sobre a disponibilização
e eventual levantamento da ordem de pagamento no valor de R$ 1.315,00 (hum mil trezentos e quinze reais) efetuada no dia
20.03.2013, em favor da parte autora, CPF 839.640.103-91, conforme dados informados pela parte promovida (fl. 66), fixando
prazo de 30 dias para resposta. Intimem-se as partes desta decisão, via DJ (art. 9º NCPC), e para, querendo, juntar documentos
que entenderem necessários ao julgamento da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Com a juntada da resposta do ofício, intimem-se
as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade na qual as partes ainda podem juntar documentos que
interessam à lide, inclusive a parte ré, contra quem fora invertido o ônus probante. Após o decurso dos prazos supra, voltem-me
os autos conclusos para sentença. Mombaça/CE, 04 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) - Processo
0010898-50.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Sebastiao Bezerra Cavalcante REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A - Anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do
vigente Código de Processo Civil (NCPC), uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das documentais.
Oficie-se o Banco Bradesco S/A (237), agência 720 (fl. 64/65), solicitando: 1) informações sobre a disponibilização e eventual
levantamento da ordem de pagamento no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) efetuada no dia 24.03.2011, em
favor da parte autora, CPF 839.640.103-91, conforme dados informados pela parte promovida (fl. 64/65), fixando prazo de
30 dias para resposta. Intimem-se as partes desta decisão, via DJ (art. 9º NCPC), e para, querendo, juntar documentos que
entenderem necessários ao julgamento da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Com a juntada da resposta do ofício, intimem-se as
partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade na qual as partes ainda podem juntar documentos que
interessam à lide, inclusive a parte ré, contra quem fora invertido o ônus probante. Após o decurso dos prazos supra, voltem-me
os autos conclusos para sentença. Mombaça/CE, 04 de junho de 2019. Carolina Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE) - Processo 0011407-78.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum Repetição de indébito - REQUERENTE: Sebastião Gonçalves de Oliveira - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.A
- Fica Vossa Senhoria intimado, para manifestação sobre os documentos de fls. 120/122, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo
o que entender cabível.
ADV: ROKYLANE GONÇALVES BRASIL (OAB 31058/CE), ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669B/CE) Processo 0011468-36.2017.8.06.0126 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Francisca Alves
Pinheiro - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S.a - Anuncio o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art.
355, I, do vigente Código de Processo Civil (NCPC), uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das
documentais. Oficie-se o banco indicado pelo demandado (fl. 66), qual seja Banco do Brasil, solicitando os extratos bancários
da conta corrente de titularidade da parte autora, CPF 713.120.053-00, conta nº 130796 - agência 0758-7 (fl. 66), referentes aos
meses de abril a junho/2014, fixando prazo de 30 dias para resposta. Intimem-se as partes desta decisão, via DJ (art. 9º NCPC),
e para, querendo, juntar documentos que entenderem necessários ao julgamento da lide, no prazo de 10 (dez) dias. Com a
juntada da resposta do ofício, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade na qual as
partes ainda podem juntar documentos que interessam à lide, inclusive a parte ré, contra quem fora invertido o ônus probante.
Após o decurso dos prazos supra, voltem-me os autos conclusos para sentença. Mombaça/CE, 05 de junho de 2019. Carolina
Vilela Chaves Marcolino Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RAFAELA MARQUES COURA ARAGÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0160/2019
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ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002767-18.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BANCO
VOTORANTIM S.A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 16:40 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 10/02/2020 às
16:40 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002769-85.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 14:40 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 10/02/2020 às 14:40 na sala
de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002770-70.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BRADESCO
FINANCIAMENTOS - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 14:20 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 10/02/2020 às
14:20 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002774-10.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BANCO OLE
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 16:20 Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia
10/02/2020 às 16:20 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002776-77.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BANCO
VOTORANTIM S.A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 16:50 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 10/02/2020 às
16:50 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002777-62.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BANCO
VOTORANTIM S.A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 16:30 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 10/02/2020 às
16:30 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002778-47.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BANCO
VOTORANTIM S.A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 17:00 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 10/02/2020 às
17:00 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002782-84.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: OLE CONSIGNADO
/ BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 16:00 Local:
Sala de Audiência Situacão: Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada
para o dia 10/02/2020 às 16:00 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002783-69.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: OLE CONSIGNADO
/ BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 16:10 Local:
Sala de Audiência Situacão: Pendente Situacão: PendenteFica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência
UNA designada para o dia 10/02/2020 às 16:10 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0002784-54.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020 Hora 15:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 10/02/2020 às 15:00 na sala
de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/
PE) - Processo 0002787-09.2019.8.06.0126 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material REQUERENTE: JOÃO FRANÇA MARTINS - REQUERIDO: BRADESCO - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 10/02/2020
Hora 14:00 Local: Sala de Audiência Situacão: PendenteFica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência
UNA designada para o dia 10/02/2020 às 14:00 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: MARCUS ANDRE FORTALEZA DE SOUSA (OAB 19091/CE), ADV: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR
(OAB 25189A/CE), ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 14325A/CE) - Processo 0009983-98.2017.8.06.0126
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Claudia Pereira da Silva REQUERIDO: Tim Celular S/A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 03/02/2020 Hora 16:00 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 03/02/2020
às 16:00 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: ICARO FREITAS SAMPAIO (OAB 27082/CE), ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 14325A/CE),
ADV: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR (OAB 25189A/CE), ADV: MARCUS ANDRE FORTALEZA DE SOUSA (OAB
19091/CE) - Processo 0010028-05.2017.8.06.0126 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material
- REQUERENTE: Sandra Maria Rodrigues de Lima - REQUERIDO: TIM CELULAR S.A - Conciliação, Instrução e Julgamento
Data: 03/02/2020 Hora 15:20 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a
parte à audiência UNA designada para o dia 03/02/2020 às 15:20 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: MARCUS ANDRE FORTALEZA DE SOUSA (OAB 19091/CE), ADV: RUBENS EMIDIO COSTA KRISCHKE JUNIOR
(OAB 25189A/CE), ADV: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB 14325A/CE) - Processo 0010113-88.2017.8.06.0126
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Raimundo Nonato Ferreira REQUERIDO: Tim Celular S/A - Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 03/02/2020 Hora 16:20 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente Fica Vossa intimado a comparecer juntamente com a parte à audiência UNA designada para o dia 03/02/2020
às 16:20 na sala de Audiência deste Juízo.
ADV: DOUGLAS VIANA BEZERRA (OAB 21587/CE) - Processo 0010703-65.2017.8.06.0126 - Procedimento do Juizado
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Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Jose Alves do Nascimento - RÉU: Bradesco Financiamentos
S/A - Isto posto, indefiro a petição inicial e decreto a EXTINÇÃO DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 321, parágrafo único e 485, I, ambos do vigente Código de Processo Civil (NCPC). Sem custas e sem honorários.
Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva certidão, e, ato contínuo, arquivem-se estes autos com as baixas devidas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expedientes necessários. Mombaça/CE, 26 de julho de 2019. Carolina Vilela Chaves
Marcolino Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RAFAELA MARQUES COURA ARAGÃO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0162/2019
ADV: ALZIVAN ALVES DE MOURA (OAB 13451-0/RN) - Processo 0000936-52.2007.8.06.0126 - Ação Penal de Competência
do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Josinaldo Ivanildo Alves da Silva - FICA VOSSA SENHORIA INTIMADO PARA
APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO NO PRAZO LEGAL.

COMARCA DE MOMBAÇA - 2ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA
JUIZ(A) DE DIREITO CAROLINA VILELA CHAVES MARCOLINO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JÉSSICA TEIXEIRA DE ARAÚJO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0060/2019
ADV: MARIA LIA CHAVES CUSTÓDIO PEDROSA (OAB 34461/CE) - Processo 0000208-25.2018.8.06.0126 - Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das Pessoas Naturais - REQUERENTE: FRANCISCO CHAGAS
DA SILVA - Instrução e Julgamento Data: 19/09/2019 Hora 16:00 Local: Sala de Audiência Fica vossa senhoria intimado(a) para
comparecer à audiência de instrução e julgamento, devendo vir acompanhado da parte, conforme hora e data acima designada.
As testemunhas deverãoser conduzidas à audiência independetemente de intimação, até o máximo de três para a prova de cada
fato (art. 357, § § 5º e 6º, do CPC/15). A referida audiência ocorrerá na sala de audiência da Secretaria da 2ª Vara da Comarca
de Mombaça/CE.
ADV: FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA (OAB 16190-N/CE) - Processo 0009520-25.2018.8.06.0126 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Antonia Socorro Araujo Romao de Freitas - Diante do exposto, deixo
de conhecer dos presentes embargos, mantendo incólume a decisão atacada. Intimem-se. Expedientes necessários.
ADV: FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA (OAB 16190-N/CE) - Processo 0010162-95.2018.8.06.0126 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisca Ireilande Frutuoso Rodrigues - REQUERIDO: Municipio
de Mombaça-ce. - Diante do exposto, deixo de conhecer dos presentes embargos, mantendo incólume a decisão atacada.
Intimem-se. Expedientes necessários.

COMARCA DE MORADA NOVA - 3ª VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA
JUIZ(A) DE DIREITO DANÚBIA LOSS NICOLÁO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ADRIANA MAYARA COUTINHO DAMASCENO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0082/2019
ADV: PAULO REINERIO DE ARAUJO CAVALCANTE (OAB 8040/CE) - Processo 0001516-90.2018.8.06.0128 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - AUT PL: Delegado(a) de Policia Civil de Morada Nova/CE AUTUADA: Marineide Araujo Felipe e outro - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência
de Instrução para o dia 01 de outubro de 2019, às 09:00h. Fica vossa senhoria devidamente intimado a comparecer no Fórum
da Comarca de Morada Nova, na sala de audiências da 3ª vara para a devida audiência.
ADV: ITALO HIDE FREIRE GUERREIRO (OAB 25303/CE) - Processo 0001832-69.2019.8.06.0128 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Sindicato dos Servidores Públicos Lotados Nas Secretarias de Educação e de
Cultura do Estado do Ceara-sindicato- Apeoc - REQUERIDO: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - INTIME-SE a parte requerente
para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto nos artigos 350 e 351 do CPC. Postergo a análise da
tutela provisória de urgência para depois da efetivação do contraditório, quando a situação estará melhor elucidada, haja vista
que o periculum in mora não se encontra plenamente delineado. Expedientes/providências necessárias.
ADV: JOSE VALDIR DE CASTRO MOURA NETO (OAB 31481/CE) - Processo 0002029-24.2019.8.06.0128 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - AUTUADO: Jose
Josivaldo Coutinho da Silva - Assim, por não haver nos autos provas contundentes capazes de enquadrar o presente caso em
qualquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP, e por isso, não sendo caso de absolvição sumária, DETERMINO QUE SE
PROSSIGA O FEITO, sob o rito do procedimento ordinário (art. 394, §1º, I, CPP). DESIGNO audiência de instrução e julgamento,
nos termos do art. 400 do CPP, para a data mais próxima possível, mediante certificação nos autos pela Secretaria Judiciária.
INTIMEM-SE o réu e as testemunhas. INTIME-SE, ainda, o defensor nomeado, pessoalmente, acerca da presente revogação do
ato que o constitui como advogado dativo nestes autos. DÊ-SE ciência ao Ministério Público. Demais providências e expedientes
necessários. Isso posto, acompanhando o parecer ministerial, hei por bem INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA, formulado, nestes autos, por JOSÉ JOSIVALDO COUTINHO DA SILVA, e, consequentemente, MANTENHO A
SEGREGAÇÃO CAUTELAR, já decretada anteriormente, por entender que os fundamentos lançados no édito de prisão se
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encontram, ainda, presentes, não fazendo jus o requerente, pelo menos neste momento, à liberdade. INTIME-SE o requerente
deste decisum. CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Em atendimento ao princípio da celeridade processual, insculpido no
art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88, confiro a cópia desta decisão, devidamente selada e companhada das peças processuais
pertinentes, a FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, independentemente da confecção de expediente. Demais providências
e expedientes necessários.
ADV: LÍVIA MARTINS NUNES BRAGA (OAB 36294/CE), ADV: PROCURADOR MICARTON ANDRE BRASIL CORREIA
(OAB 3/CE), ADV: REBECA FURTADO PAPALEO (OAB 39800/CE), ADV: JULY FREITAS GIRÃO (OAB 35822/CE), ADV:
LUCAS GONÇALVES DA SILVA (OAB 34061/CE) - Processo 0010057-25.2012.8.06.0128 - Execução Fiscal - Dívida Ativa EXEQUENTE: Uniao - Fazenda Nacional - Vistos em conclusão. Analisando os autos, verifico que os debitos tributários objetos
da presente execução só foram constituídos em 13/07/2009, conforme CDAs de fls. 09 e 19, mesmo aqueles relativos ao
exercício de 2003, os quais, nos termos do art. 173, I, do CTN, teriam o prazo decadencial de cinco anos para serem lançados,
ou seja, somente até 31/08/2008, o que, em tese, não ocorreu. Nesse senda, intime-se o executado, para se manifestar acerca
de possível decadência, em consonância com os disposto no art. 487, parágrafo único, do CPC. Expedientes e providências
necessárias. Cumpra-se.
ADV: VALMIR PONTES FILHO (OAB 2310/CE), ADV: FRANCISCO ERICO CARVALHO SILVEIRA (OAB 16881/CE), ADV:
LUCAS GONÇALVES DA SILVA (OAB 34061/CE), ADV: JULY FREITAS GIRÃO (OAB 35822/CE), ADV: LÍVIA MARTINS NUNES
BRAGA (OAB 36294/CE), ADV: REBECA FURTADO PAPALEO (OAB 39800/CE) - Processo 0012069-36.2017.8.06.0128
(apensado ao processo 0010057-25.2012.8.06.0128) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à
Execução - EMBARGANTE: Francisco Clodomir Rocha Girao - EMBARGADO: Fazenda Nacional - Uniao Federal e outro - Isto
posto, hei por bem EXTINGUIR O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código
de Processo Civil, c/c o §1° do artigo 16 da Lei n° 6.830/1980. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas. Demais expedientes e providências necessárias.
ADV: AVNER DE OLIVEIRA NERES (OAB 25366/CE) - Processo 0012327-46.2017.8.06.0128 - Boletim de Ocorrência
Circunstanciada - Roubo (art. 157) - ADOLESCENTE: Francisco Wennys Almeida - Nessa senda, nos casos que envolvem
a execução de medidas socioeducativas de crianças ou adolescentes, deve-se levar em consideração o domicílio atual
destes, para determinar a competência. Assim, o art. 147, §2º, do ECA, sobrepõe-se às regras gerais do art. 43, do Código
de Processo Civil, desde que presente o interesse da criança ou adolescente. No presente caderno processual, o princípio
da perpetuatio jurisdictionis, deve ser afastado para que a solução do feito ocorra de forma mais célere, segura e eficaz em
relação ao adolescente, permitindo a modificação da competência no curso do procedimento. Diante disso, com fulcro no art.
147, §2º, do ECA, DECLINO da competência deste Juízo em favor do juízo da Comarca de Fortaleza/CE, para onde o feito deve
ser redistribuído, tendo em vista informações constante na certidão de fls. 42 e parecer ministerial de fls. 50. Intimem-se. À
Secretaria, para providências. Expedientes/providências necessários.
ADV: DEBORA MARIANA TAVARES DE CASTRO (OAB 33393/CE) - Processo 0014278-75.2017.8.06.0128 - Medidas
Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) - Violência Doméstica Contra a Mulher - REQUERENTE: Francisca Aurilene Brito
Silva - REQUERIDO: Nelsivaldo Silva Almeida - DESPACHO Vistos. Considerando que os autos objeto do presente pedido
de desarquivamento se tratam, a priori, de feito atinente à Lei 11.340/2006, DEFIRO tal pleito, concedendo-se à autora
vistas do caderno processual pelo prazo de 05 (cinco) dias, sem necessidade de recolhimento de custas. Decorrido o prazo
supracitado, como ou sem manifestação, retornem os autos ao arquivo. Não sendo o processo de natureza afeta ao âmbito da
Lei retromencionada, intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao recolhimento de custas ou apresentar
declaração de hipossuficiência atualizada. Intimem-se. Morada Nova-CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA
JUIZ(A) DE DIREITO ANNE CAROLLINE FERNANDES DUARTE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ADRIANA MAYARA COUTINHO DAMASCENO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0083/2019
ADV: EDYPU DE OLIVEIRA LIMA (OAB 26949-0/CE) - Processo 0013972-09.2017.8.06.0128 - Cumprimento de sentença Causas Supervenientes à Sentença - REQUERENTE: Edypu de Oliveira Lima - REQUERIDO: Estado do Ceara - Desse modo,
ante a situação acima exposta e considerando que se trata de competência relativa, intime-se o exequente para se manifeste
acerca da impugnação de fls. 33/43, bem como sobre a necessidade de continuidade do presente feito, no prazo de 15 (quinze)
dias. Expedientes e providências necessárias.

COMARCA DE MORRINHOS - VARA UNICA DA COMARCA DE MORRINHOS

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE MORRINHOS - ESTADO DO CEARÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 10 DIAS
O DOUTOR FÁBIO MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE, Juiz de Direito, Respondendo pela Vara Única desta Comarca de
Morrinhos, Estado do Ceará, por designação legal, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo foi processado os autos de
Interdição com Pedido de Curatela, requerido por Teresa Maria Barbosa Gomes em face de José Leandro Barbosa Gomes,
processo nº 3365-36.2014.8.06.06.0129, tendo este Juízo nomeado a senhora Teresa Maria Barbosa Gomes, brasileira,
solteira, filha de Damião Henrique Barbosa e de Joana Gomes Barbosa, residente na Rua Fonte Nova, 695, Bairro São Luiz,
em Morrinhos/CE, Curadora do interditando José Leandro Barbosa Gomes. O processo foi julgado em 12/06/2019, pelo Dr.
Fábio Medeiros Falcão de Andrade, cujo teor final da sentença é o seguinte: Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos
constam, julgo procedente o pedido e decreto a interdição de José Leandro Barbosa Gomes, portador da doença registrada no
CID 10 G-40 e F-71, nomeando-lhe curadora, nos termos do art. 755 do CPC, a senhora Teresa Maria Barbosa Gomes, a qual
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deverá ser intimada para prestar compromisso, no prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se mandado para inscrição no Registro de
Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento do interditando. Publique-se a sentença e expeça-se edital, conforme dispõe
o art. 755, § 3º do CPC. Sem custas. PRI. Decorrido o prazo legal e obedecidas as devidas formalidades legais, proceda-se
ao arquivamento destes autos. Morrinhos, 12/06/2019. Fábio Medeiros Falcão de Andrade, Juiz de Direito”. E, para que não se
alegue ignorância foi expedido o presente edital que, além de afixado no Átrio deste Fórum, será publicado, por 3 (três) vezes,
no Diário da Justiça, com intervalos de 10 (dez) dias entre as publicações. CUMPRA-SE Dado e Passado nesta cidade de
Morrinhos, aos quatro (04) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu, , José Maria L. Vasconcelos,
Técnico Judiciário, digitei.
FÁBIO MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE
Juiz de Direito, Respondendo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MORRINHOS
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO MEDEIROS FALCÃO DE ANDRADE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ REGINALDO DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0186/2019
ADV: ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS FORTES FILHO (OAB 36717/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT
DE ARAÚJO (OAB 29442/BA) - Processo 0000016-83.2018.8.06.0129 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Material - REQUERENTE: Manoel Venceslau de Araújo - REQUERIDO: BANCO ITAÚ S/A - DESPACHO - “Intime-se
a parte autora, através do advogado constituído, para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a Contestação de fls. 78/94,
bem como juntar extratos referente aos três meses anteriores e posteriores à data da contratação do empréstimo. Expedientes
necessários. Morrinhos, 02/09/2019. Fábio Medeiros Falcão de Andrade, Juiz de Direito”.

COMARCA DE MUCAMBO - VARA UNICA DA COMARCA DE MUCAMBO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUCAMBO
JUIZ(A) DE DIREITO ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FABIO FERREIRA DE AGUIAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0064/2019
ADV: DAVID FERNANDES SOUSA PORTELA (OAB 23299/CE) - Processo 0006637-93.2018.8.06.0130 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Roubo - VÍTIMA: Charme.com - MINISTERIO PUBL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
- RÉU: Jose Ednaldo do Nascimento Santos - Interrogatório Data: 22/10/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência do Fórum de
Pacujá Situacão: Pendente

COMARCA DE NOVA OLINDA - VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA OLINDA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA OLINDA
JUIZ(A) DE DIREITO HERICK BEZERRA TAVARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANDRÉ MENDES BEZERRA BATISTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0138/2019
ADV: MANASSES GOMES DA SILVA (OAB 8823/CE), ADV: MARCELO PATRICK DIAS DE PINHO OLIVEIRA (OAB 32115/
CE) - Processo 0000055-72.2019.8.06.0185 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo - INVESTIGADO: Antonio Alves Dias
- Antonio Matias Lopes - Iago Gomes da Silva - DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Encerrada a instrução, proceda a Secretaria
desta Unidade Judiciária as seguintes diligências: 1- Junte aos autos certidão de antecedentes (SAJ), se já não constar dos
autos, e ante a inexistência de requerimento de diligências pelas partes, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou
fatos apurados na instrução (art. 402, CPP), desde já concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias, sucessivamente, para a
apresentação de memoriais. 2 - Ao final, conclusos para sentença.

COMARCA DE NOVA RUSSAS - 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA RUSSAS

JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA DA COMARCA DE NOVA RUSSAS
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAELA BENEVIDES CARACAS PEQUENO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSINEIRE CAMELO GOMES MARTINS DE CARVALHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0077/2019
ADV: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB 35179A/CE), ADV: JOSÉ LÍDIO ALVAS DOS SANTOS (OAB 35180A/
CE) - Processo 0002451-81.2019.8.06.0133 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Veículos - REQUERENTE: Aymore
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Intimação, para que se manifeste sobre o teor da certidão de folhas 43-v, no prazo
de 10 dias, requerendo o que entender pertinente.
ADV: JOSE VALDO DE MELO JUNIOR (OAB 10461/CE), ADV: WELTTON RODRIGUES LOIOLA (OAB 14683/CE), ADV:
EURIVALDO CARDOSO DE BRITO (OAB 16196/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0005484Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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60.2011.8.06.0133 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S. A. - INTIMESE A PARTE AUTORA, PARA PAGAR AS CUSTAS DOS OFICIAS
ADV: RICARDO DE ALMEIDA MOURA (OAB 19768/CE), ADV: FLAVIO SOUSA FARIAS (OAB 18571/CE) - Processo
0005996-72.2013.8.06.0133 - Procedimento Comum - Bancários - REQUERENTE: Maria Severino de Oliveira - Intime-se a
parte autora para que , no prazo de 15 dias , querendo , apresente réplica a contestação , bem como para que , no mesmo prazo
, acoste aos autos cópia de seus extratos bancários da conta n°5664-2, agencia n°1409, Banco do Brasil dos meses de ABRIL
de 2008 e OUTUBRO DE 2009 , sob pena de ser considerado como recebido os valores apontados nas fls.49 e 114 . Ademais ,
esclareço de logo que somente será enviado ofício a instituição acaso eventual recusa seja comprovada POR ESCRITO.
ADV: ROGERIO ANEFALOS PEREIRA (OAB 161253/SP), ADV: THAIS ANGELICA GURJAO BARBOSA PRAXEDES (OAB
35279/CE), ADV: IHANA MARA COSTA BRAGA (OAB 26568/CE) - Processo 0006218-11.2011.8.06.0133 - Procedimento
Sumário - Contratos Bancários - REQUERIDO: Banco Bonsucesso - Intime-se a parte requerida, através do advogado subscritor
da peça de fl. 154, informando que o valor indicado na mencionada petição foi depositado em conta judicial em nome da parte
autora (Antônia de Maria de Sousa Lima) e que em 21.01.2019 a parte autora recebeu em secretaria alvará para levantamento
da citada quantia (vide alvará de fl. 151). Se nada for requerido, em 05 dias contados da publicação, devem os autos retornar ao
arquivo. Ademais, determino que a secretaria proceda às anotações no sistema e capa quanto à habilitação do novo causídico.
ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0006343-42.2012.8.06.0133 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A - Intimação para se manifestar sobre o despacho de fl. 75, dando andamento ao feito em 05 dias, sob pena de extinção por
abandono.
ADV: FLAVIO SOUSA FARIAS (OAB 18571/CE) - Processo 0007198-84.2013.8.06.0133 - Procedimento Comum - Anulação
- REQUERENTE: Maria Dalva de Barros - Intime-se novamente a parte autora através de seu Advogado para , em 05 dias ,
cumprir a primeira parte do despacho de fl.64-v , manifestando se o documento de fl.62-v é a segunda via de seu RG , sob pena
de o documento ser considerado verdadeiro.
ADV: FRANCISCO MELO DOS SANTOS (OAB 5254/CE) - Processo 0009164-43.2017.8.06.0133 - Adoção - Adoção de
Criança - REQUERENTE: Adriana Carla da Silva - Intimação para tomar conhecimento do despacho de fl. 53. “Diante do teor
do ofício retro, que indica que a parte autora não foi localizada no endereço fornecido na inicial, determino a intimação desta,
através de seu advogado, para que, em 05 dias, forneça o endereço atualizado da mesma. Nova Russas, 09 de abril de 2019.
Rafaela Benevides Caracas Pequeno, Juíza de Direito.”
ADV: WILLIAM DA SILVA DIAS (OAB 34330-0/CE) - Processo 0009446-81.2017.8.06.0133 - Usucapião - Aquisição REQUERENTE: Francisco Arneuto Lima Veras - INTIMÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA DE FL. 48/48V.25
ADV: FLAVIO SOUSA FARIAS (OAB 18571/CE), ADV: THIAGO BARREIRA ROMCY (OAB 23900/CE), ADV: TATIANA
FROTA MOTA BARREIRA ROMCY (OAB 27900/CE) - Processo 0018011-97.2018.8.06.0133 - Procedimento Comum - Contratos
Bancários - REQUERENTE: Francisca Nonata da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco BMG S/A - Compulsando os autos,
percebo que o despacho de fls. 88 não foi cumprido, assim, determino que a secretaria intime a parte autora para que, em 10
dias, querendo, se manifeste sobre a contestação apresentada, bem como para que no mesmo prazo acoste aos autos cópia do
extrato de sua conta bancária nº 28259-6, agência nº 1409-5, Banco do Brasil, relativo ao mês de janeiro de 2015. Além disso,
intime-se a parte requerida para que no mesmo prazo de 10 dias se manifeste sobre o ofício de fl. 97, explicando como ocorreu
a liberação da quantia de R$ 921,58, sob pena de ser considerada como não recebida pela parte autora. Após, voltem os autos
conclusos para julgamento.

COMARCA DE NOVA RUSSAS - 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA RUSSAS

JUÍZO DE DIREITO DA 2º VARA DA COMARCA DE NOVA RUSSAS
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ EDUARDO VIANA PEQUENO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0096/2019
ADV: EMANUEL MENDES GUEDES DIOGO (OAB 21154/CE) - Processo 0003093-54.2019.8.06.0133 - Procedimento
Comum - Rural (Art. 48/51) - REQUERENTE: FRANCISCO VIEIRA LOPES - Intime-se a parte autora para apresentar Réplica
no prazo de 15 dias.

JUÍZO DE DIREITO DA 2º VARA DA COMARCA DE NOVA RUSSAS
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ EDUARDO VIANA PEQUENO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0097/2019
ADV: FRANCISCA PRISCILLA RODRIGUES FELIPE (OAB 22885/CE) - Processo 0003239-95.2019.8.06.0133 - Interdição
- Antecipação de Tutela / Tutela Específica - INTERTE: M.L.X.R.C. - Designe-se audiência, a fim de que se realize a entrevista
do interditando, citando-o, nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil. No mesmo ato, será realizada a instrução
processual, devendo as partes serem intimadas para comparecer acompanhadas das testemunhas cuja oitiva pretendem. Intimese o Ministério Público para comparecer à audiência supracitada e para se manifestar sobre o pleito de curatela provisória.

COMARCA DE NOVO ORIENTE - VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO ORIENTE

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO ORIENTE
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS AURELIO MARQUES NOGUEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LEANDRO DE ALENCAR BARRETO
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0259/2019
ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: ANTONIA DERANY MOURAO DOS SANTOS (OAB
34613-A/CE) - Processo 0007060-41.2018.8.06.0134 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Jose Soares Biu REQUERIDO: Capemisa Seguradora de Vida e Previdencia S.a - III DISPOSITIVO ANTE O EXPOSTO, considerando tudo o
mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré CAPEMISA SEGURADORA
DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. a pagar à parte autora R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco
centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do acidente (11/05/2017.), até o efetivo pagamento,
acrescida de juros moratórios, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ).
Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85 do NCPC. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. Expedientes necessários.

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE NOVO ORIENTE
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 30 dias
Ação: Penal
Processo nº 6995-80.2017.8.06.0134/0.
Autor(a): Ministério Público Estadual
Réu(s): Bento Rodrigues Rafael
Infração: Art. 306, § 1º, II do CTB.
Vítima: O Estado
O Excelentíssimo Senhor Doutor MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA, MM. Juiz de Direito, respondendo por esta
Comarca de Novo Oriente, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc...
FAZ SABER aos que presente virem, ou dele tomarem conhecimento, que nesta Comarca se processam os autos em
epígrafe, e, tendo em vista constar nos autos que o(a) ré(u) BENTO RODRIGUES RAFAEL, nascido(a) aos 24/04/1984, filho(a)
de Edmilson Rafael Vasconcelos e de Osmezinda Rodrigues de Oliveira, se encontra em lugar incerto e não sabido, expediuse o presente EDITAL através do qual fica o(a) referido(a) acusado(a), devidamente CITADO(A) para que tome conhecimento
do inteiro teor da denúncia, e para responder a acusação por escrito no prazo de dez (10) dias, consistente em: a)
arguição de preliminares; b) alegações de tudo o que possa interessar à sua defesa; c) apresentação de documentos; d)
requerimento de justificação; e) especificação de todas as provas pretendidas e arrolamento de testemunhas, as quais
deverão comparecer a audiência de instrução e julgamento independente de intimação Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Novo Oriente, Estado do Ceará. Aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu,
Denilson Castro Dantas, (Servidor Público), o digitei e Eu, Leandro de Alencar Barreto, (Supervisor de Unidade Judiciária), o
conferi e o subscrevi.
Marcos Aurélio Marques NogueiraP
JUIZ DE DIREITO
Respondendo

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA DE NOVO ORIENTE
EDITAL DE INTERDIÇÃO – PRAZO: 30 DIAS.
Isenção de Custas por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita
Ação: Interdição c/c Curatela
Processo nº 3841-98.2010.8.06.0134/0.
Autor(a): Irene Damas de Assis
Interditando(a): Rogério de Assis Lima
O Excelentíssimo Senhor Doutor MARCOS AURÉLIO MARQUES NOGUEIRA, MM. Juiz de Direito, respondendo por esta
Comarca de Novo Oriente, Estado do Ceará, por nomeação legal, etc...
FAZ SABER aos que presente virem, ou dele tomarem conhecimento, que perante este Juízo e Secretaria de Vara Única teve
trâmite os autos acima em epígrafe, tendo o(a) autor(a) alegado que o(a) interditando(a) ROGÉRIO DE ASSIS LIMA, nascido(a)
aos 18/07/1986, filho(a) de José Souza Lima e de Irene Dama de Assis Lima, portador(a) do RG nº 2004015077865-SSPCE e CPF nº 020.105.733-66, residente no mesmo endereço do(a) autor(a), é portador(a) de doença mental, doença esta
que, segundo o(a) autor(a) impossibilita o(a) interditando(a) de reger os atos da vida civil, necessitando, pois, de benefício da
Seguridade Social. O referido processo foi julgado com sentença procedente, datada de 22/07/2019, tendo sido nomeado(a)
curador(a) do(a) interditando(a) o(a) Sr(a) IRENE DAMA DE ASSIS, nascido(a) aos 10/08/1969, filho(a) de Joaquim Dama de
Assis e de Francisca Alves de Souza, portador(a) do RG nº 200602100692-SSP-CE e CPF nº 734.092.863-49, residente e
domiciliado(a) na Localidade de São Raimundo, zona rural deste município de Novo Oriente/CE. E para chegue ao conhecimento
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dos interessados, mandou o MM. Juiz expedir o presente EDITAL que deverá ser publicado 03(três) vezes, com intervalo de
10(dez) dias de uma publicação para outra, junto ao Diário da Justiça. Dado e passado nesta Comarca de Novo Oriente, Estado
do Ceará, Secretaria de Vara Única. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Novo Oriente, Estado do Ceará. Aos 02 (dois)
dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Denilson Castro Dantas, (Servidor Público), o digitei e Eu, Luís
Fernando Santiago Landim, (Supervisor de Unidade Judiciária, respondendo), o conferi e o subscrevi.
Marcos Aurélio Marques Nogueira
JUIZ DE DIREITO
Respondendo

COMARCA DE ORÓS - VARA UNICA DA COMARCA DE ORÓS

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORÓS
JUIZ(A) DE DIREITO RAMON ARANHA DA CRUZ
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MYTSA KARLA FÉLIX NOGUEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0028/2019
ADV: ROGGER RODNEY GARCIA DANTAS (OAB 10636/CE) - Processo 0000999-30.2019.8.06.0135 - Petição - Crimes do
Sistema Nacional de Armas - REQUERENTE: MANOEL FILHO DA SILVA - Vistos etc. Intime-se o autor para emendar a petição,
acostando aos autos procuração bem como informações acerca do feito principal, eis que não foi informado sequer o número de
identificação. Cumpridas as determinações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005536-69.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Irene Alves Nonato - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005537-54.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Rita Nascimento de Lima - REQUERIDO: Esyado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005538-39.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Luciano Sousa da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005539-24.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Francisco Adalto da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005540-09.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Perpetua Rodrigues Vieira - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005541-91.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Luziene Pereira Candido - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005542-76.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Luiza Pedro da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005543-61.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Mardene de Souza Costa - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005544-46.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Josefa Pereira Rodrigues - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005546-16.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Ana Cristina Josino de Araujo - REQUERIDO: Estado do
Ceara e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a
suspensão do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o
julgamento do Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. IntimePublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005547-98.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Cicera Carlos Satiro - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005549-68.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Angela Patricio da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005556-60.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Maria Araujo Pereira - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005557-45.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Jose Soares Candido - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005559-15.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Maria Nilma da Silva de Lima - REQUERIDO: Estado do
Ceara e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a
suspensão do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o
julgamento do Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intimese e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005560-97.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Josefa Gomes de Andrade Lima - REQUERIDO: Estado
do Ceara e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino
a suspensão do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o
julgamento do Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intimese e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005561-82.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Francisca Monteiro da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceara
e outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005562-67.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Josefa Francilino Lima - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005569-59.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Maria Correia Martins - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.
ADV: DELMIRO CAETANO ALVES NETO (OAB 33156/CE) - Processo 0005570-44.2019.8.06.0135 - Procedimento Comum
- ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - REQUERENTE: Maria Ribeiro da Silva - REQUERIDO: Estado do Ceara e
outro - Pelo exposto e por o tema ter sido levado ao incidente de resolução de demandas repetitivas, determino a suspensão
do processo, nos termos do art. 313, IV do CPC, até o julgamento respectivo. À Secretaria, para acompanhar o julgamento do
Tema nº 986 junto ao eg. STJ e acostar cópia aos presentes autos, para posterior análise por este Juízo. Intime-se e cumpra-se.

COMARCA DE PACOTI - VARA UNICA DA COMARCA DE PACOTI

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACOTI
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO NOGUEIRA FEIJO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ELTON NUNES RODRIGUES DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0057/2019
ADV: JOSÉ GOMES LEAL FILHO (OAB 17458/CE) - Processo 0000356-96.2013.8.06.0195 - Usucapião - Usucapião
Extraordinária - REQUERENTE: Francisco Marcilio de Almeida Farias e outro - REQUERIDO: CHISTIANE COELHO SCIPIÃO Fica Vossa Excelência intimada do dispositivo da decisão que segue: À parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, qualificar
o atual proprietário ou possuidor, adquirente do imóvel de Christiane Coelho Scipião, confinante do imóvel da ação, objeto da
usucapião, para que o mesmo seja citado da presente ação.
ADV: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI (OAB 8927/SC), ADV: RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 33416/
SC) - Processo 0000436-94.2012.8.06.0195 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - EXEQUENTE: Renova
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A - EXECUTADO: Francisco Aurivam Martins Franco - Fica Vossa
Excelência intimada do teor do despacho que segue: Intime-se para que atualize o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.
ADV: CELIA LIMA DE BRITO (OAB 10560/CE), ADV: FRANCISCO CORDEIRO ANGELO (OAB 22693/CE) - Processo
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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0000523-16.2013.8.06.0195 - Procedimento Comum - Pensão por Morte (Art. 74/9) - REQUERENTE: Maria das Graças Lopes
Bezerra e outro - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Fica Vossa Excelência intimada do dispositivo da
decisão que segue: Isto posto JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, tendo em vista o exaurimento do objeto da
ação, com fulcro no art. 485, VI do Novo CPC.
ADV: JOAO BOSCO FERNANDES (OAB 9761/CE) - Processo 0004034-62.2014.8.06.0138 - Inventário - Inventário e
Partilha - REQUERENTE: G.O.S. e outros - ESPÓLIO: J.M.M.S. - Fica Vossa Excelência intimada de todo teor do despacho que
segue: Intime-se novamente a inventariante, para que promova o devido andamento do feito, sob pena de extinção do feito sem
resolução do mérito.

COMARCA DE PARACURU - VARA UNICA DA COMARCA DE PARACURU

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARACURU
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SEOMARA GONÇALVES DE OLIVEIRA ABREU
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0285/2019
ADV: JOACI INACIO DE BRITO (OAB 8942/CE) - Processo 0000112-51.2007.8.06.0140 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Incêndio - RÉU: Francisco Rogerio de Sousa Melo - Instrução e Julgamento Data: 17/10/2019 Hora 09:30 Local:
Salão do Júri Situacão: Pendente As testemunhas deverão ser apresentadas independentemente de intimação.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARACURU
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SEOMARA GONÇALVES DE OLIVEIRA ABREU
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0284/2019
ADV: JOELMO VASCONCELOS DA SILVA (OAB 38137/CE) - Processo 0000028-64.2018.8.06.0140 - Execução de Título
Extrajudicial - Pagamento - EXEQUENTE: Joelmo Vasconcelos da Silva - III. DISPOSITIVO Ante o exposto e tudo o mais que
consta nos autos, com fulcro no art. 487, I do CPC EXTINGO o processo com resolução do mérito e JULGO PROCEDENTE o
pedido inicial para CONDENAR o réu ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (hum mil) reais ao autor, acrescido de juros de
mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da
regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, a contar da citação, e atualização monetária, pelo IPCA-E,
a partir da mesma data. Em razão da sucumbência CONDENO o Requerido a arcar com custas e honorários advocatícios, os
quais, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido inicial, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. Sentença dispensada
do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III do NCPC.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARACURU
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA SEOMARA GONÇALVES DE OLIVEIRA ABREU
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 2040/2019
ADV: GABRIELLE GADELHA COSTA (OAB 23986/CE) - Processo 0001604-58.2019.8.06.0140 - Procedimento Comum Reintegração - REQUERENTE: Fanip Agricola Ltda - Ieda Rosa Otoch Baquit - REQUERIDO: DESCONHECIDOS: DELANO,
EDIM, COTE - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em
10/01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, INTIME-SE a parte autora para providenciar no prazo de 15(quinze)
dias, o pagamento das custas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de dar cumprimento a decisão de fls. 53. Paracuru/
CE, 09 de setembro de 2019.
ADV: PAULO HENRIQUE DE ABREU SILVA (OAB 23527/CE) - Processo 0004287-35.2000.8.06.0140 - Ordinária outras Direito Autoral - AUTOR: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - RÉU: Prefeitura Municipal de Paracuru - Conforme
disposição expressa no Provimento nº 01/2019, publicado às fls. 12/16 do DJ-e que circulou em 10/01/2019, emanado da
Corregedoria Geral da Justiça, INTIME-SE a parte autora para providenciar o pagamento das custas do Sr. Oficial de Justiça,
para fins de dar cumprimento ao despacho de fls. 239, no prazo de 15(quinze) dias. Paracuru/CE, 09 de setembro de 2019.

COMARCA DE PEDRA BRANCA - VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CATARINA ALBUQUERQUE PERES FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0248/2019
ADV: AGILEU LEMOS DE SOUSA (OAB 15743/CE) - Processo 0004946-49.2011.8.06.0143 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - DIREITO PENAL - RÉU: Jonatas Fragoso da Silva - Francimar Fernandes de Araujo - Vinicius Fernandes de Sousa Instrução Data: 02/09/2019 Hora 13:32 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
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DIRETOR(A) DE SECRETARIA CATARINA ALBUQUERQUE PERES FARIAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0250/2019
ADV: MARCOS BONIECK OLIVEIRA LIMA (OAB 34411/CE) - Processo 0000201-79.2018.8.06.0143 - Guarda - Assistência
Judiciária Gratuita - REQUERENTE: F.N.O.M. e outro - REQUERIDO: V.A.M. e outro - Instrução Data: 19/09/2019 Hora 12:00
Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: EVERTON DO NASCIMENTO (OAB 39309/CE) - Processo 0000600-11.2018.8.06.0143 - Guarda - Liminar REQUERENTE: I.A.P. - Instrução Data: 19/09/2019 Hora 11:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: MARTA PEREIRA TORQUATO ALVES (OAB 30581/CE), ADV: EVANEIDE ALVES TORQUATO (OAB 31470/CE)
- Processo 0000760-36.2018.8.06.0143 - Guarda - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: A.A.G.V.L. REQUERIDO: F.M.C. - MENOR: G.G.C. - Instrução Data: 19/09/2019 Hora 12:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: LEUDO CANDIDO DE ANDRADE (OAB 3359/CE) - Processo 0004862-48.2011.8.06.0143 - Guarda - Guarda REQUERENTE: N.R.O. - Instrução Data: 19/09/2019 Hora 09:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: LUCIANO TEIXEIRA DO NASCIMENTO (OAB 15848/CE) - Processo 0005168-80.2012.8.06.0143 - Guarda - Família REQUERENTE: D.S.D. - Instrução Data: 19/09/2019 Hora 10:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: CELSO ALVES DE MIRANDA (OAB 13063/CE), ADV: ALEXSANDRO PESSOA AZEVEDO (OAB 12398/CE), ADV:
EMANUEL RODRIGUES DA CRUZ (OAB 30411/CE) - Processo 0005508-24.2012.8.06.0143 - Usucapião - Usucapião da L
6.969/1981 - REQUERENTE: Valcir Teixeira Guimarães - Instrução Data: 23/09/2019 Hora 12:30 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente
ADV: EMANUEL RODRIGUES DA CRUZ (OAB 30411-0/CE) - Processo 0007232-24.2016.8.06.0143 - Guarda - Guarda REQUERENTE: J.H.B.L. - REQUERIDA: M.F.S. - Instrução Data: 19/09/2019 Hora 09:00 Local: Sala de Audiência Situacão:
Pendente
ADV: EMANUEL RODRIGUES DA CRUZ (OAB 30411-0/CE) - Processo 0007497-26.2016.8.06.0143 - Guarda - Assistência
Judiciária Gratuita - REQUERENTE: R.N.H.C. - MENOR: P.E.C.H. - Instrução Data: 19/09/2019 Hora 11:00 Local: Sala de
Audiência Situacão: Pendente

COMARCA DE PENTECOSTE - VARA UNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
VARA ÚNICA DA COMARCA PENTECOSTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO CRIMINAL
Prazo: 60 (sessenta) dias
Processo n. 104-36.2012.8.06.0193
Natureza da Ação: TCO - Art. 28 da Lei 6.368
Parte Autora: Ministério Público
Parte Ré: Francisco Willame de Sousa Lima
O Doutor CAIO LIMA BARROSO, Juiz de Direito da Vara Única de Comarca de Pentecoste/CE, por nomeação etc...
FAZ SABER a todos os que o presente Edital, com prazo acima mencionado, virem ou dele conhecimento tiverem que,
no processo a que responde(m) perante este Juízo o(a)(s) denunciado(a)(s), acima individualizado(a)(s), foi por este Juízo,
DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ESTE PELO PRAZO DE 20
(VINTE) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 366, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. E como não foi possível INTIMÁ-LO(A)(S)
PESSOALMENTE o presente edital o(s) intima de mencionada decisão, da qual poderá(ão) interpor dentro de CINCO (05) dias,
a contar do término do prazo do edital. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sede na Rua Antonio Martins Bandeira, s/n,
Pentecoste/CE 62.640-000. Para conhecimento de todos é passado o presente edital cuja segunda via fica afixada no local de
costume.
Pentecoste/CE, em 23 de agosto de 2019.
Eu, JOSÉ RICARDO DA COSTA BARROS, Func. da Secretaria, o digitei. Eu, DAMÁRIA GOMES DE SOUSA BARROS,
Supervisora de Secretaria da Vara Única, subscrevo.
Caio Lima Barroso
JUIZ DE DIREITO

COMARCA DE PINDORETAMA - VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANNE BEZERRA BARROS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIDIA GADELHA DE ABREU PESSOA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0185/2019
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000074-35.2018.8.06.0146 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Alimentos - REQUERENTE: A.F.R.S.G.A.M.N.S. - REQUERIDO: E.R.A.P. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas,
que foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 12:45h *. O referido é verdade. Dou fé.
Pindoretama/CE, 29 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária Assinado por certificação
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digital
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000079-57.2018.8.06.0146 - Averiguação de Paternidade Investigação de Paternidade - REQUERENTE: M.V.S.R.S.G.S.C.S. - REQUERIDO: J.Q. - CERTIFICO, face às prerrogativas por
lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 11:30h. O referido é verdade.
Dou fé. Pindoretama/CE, 29 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária Assinado por
certificação digital
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000306-47.2018.8.06.0146 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 Fixação - REQUERENTE: L.M.S.R.E.A.R.S. - REQUERIDO: E.M.S.S. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que
foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 13:00h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/
CE, 30 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária Assinado por certificação digital
ADV: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA (OAB 11677/CE) - Processo 0000455-92.2008.8.06.0146 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Falsificação de documento público - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Renata
Maria Costa Martins - Informo a V. Sa. que foi expedida Carta Precatória à Comarca de Fortaleza para oitiva de testemunhas,
nos termos da Súmula nº 273 do STJ, verbis: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária
intimação da data da audiência no juízo deprecado.
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000513-46.2018.8.06.0146 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Fixação - REQUERENTE: P.R.S.G.T.S.C. - REQUERIDO: A.P.B. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 13:30h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/
CE, 30 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000523-90.2018.8.06.0146 - Guarda - Guarda - REQUERENTE:
E.A.A. - REQUERIDA: D.C.F. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação
para o dia 18 de outubro de 2019, às 11:00h *. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/CE, 29 de agosto de 2019. Lidia
Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária Assinado por certificação digital
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000697-65.2019.8.06.0146 - Divórcio Litigioso - Dissolução REQUERENTE: C.J.C.C. - REQUERIDO: E.S.O.C. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 10:00h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/CE, 29 de
agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária Assinado por certificação digital
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000707-12.2019.8.06.0146 - Divórcio Litigioso - Dissolução REQUERENTE: N.Q.N.D. - REQUERIDO: R.D.S. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de Conciliação para o dia 04 de outubro de 2019, às 11:45h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/CE, 28 de
agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000708-94.2019.8.06.0146 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Fixação - REQUERENTE: S.R.S.G.M.J.C.P. - REQUERIDO: J.S. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 14:00h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/
CE, 30 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000726-18.2019.8.06.0146 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Fixação - REQUERENTE: R.S.G.E.O.S. - REQUERIDO: N.W.C.S. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que
foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 14:45h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/
CE, 30 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0000742-69.2019.8.06.0146 - Divórcio Litigioso - Dissolução REQUERENTE: M.J.A.C. - REQUERIDO: E.B.C. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 14:30h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/CE, 30 de
agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: ALEXANDRE COUTO UCHOA (OAB 12152/CE), ADV: CARLOS ALBERTO LOPES DA COSTA (OAB 12420/CE) Processo 0003363-15.2014.8.06.0146 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - REQUERENTE: Construtora e Imobiliaria
Brisas de Pindoretama Ltda - REQUERIDO: Franze e outro - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de Instrução para o dia 06 de novembro de 2019, às 12:45h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/
CE, 09 de setembro de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0003825-35.2015.8.06.0146 - Alimentos - Provisionais - Fixação REQUERENTE: L.S.T. - REQUERIDO: I.R.S. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência
de Conciliação para o dia 04 de outubro de 2019, às 13:30h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/CE, 29 de agosto de
2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária Assinado por certificação digital
ADV: OSIVALDO MARCIO CESAR DE SA LEITAO (OAB 25188/CE) - Processo 0003938-86.2015.8.06.0146 - Execução
de Título Extrajudicial - Pagamento - EXEQUENTE: Jose Garcia Tavares Mota - EXEQUIDO: Raimundo Nonato Bezerra Conciliação Data: 04/10/2019 Hora 12:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: ZENALTO BEZERRA JUNIOR (OAB 17483/CE) - Processo 0004022-92.2012.8.06.0146 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estelionato - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Higgor Albino Matos Carneiro e
outro - Informo a V. Sa. que foi expedida Carta Precatória à Comarca de Fortaleza para oitiva de testemunhas, nos termos da
Súmula nº 273 do STJ, verbis: Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data
da audiência no juízo deprecado.
ADV: PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR (OAB 24054/CE), ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo
0004049-70.2015.8.06.0146 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: J.O.P. - REQUERIDO: M.N.S.P. - CERTIFICO,
face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 18 de outubro de 2019, às 10:30h
*. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/CE, 29 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid.
Judiciária Assinado por certificação digital
ADV: DALILA LIMA COSTA (OAB 30325/CE) - Processo 0004069-61.2015.8.06.0146 - Procedimento Comum - Obrigação
de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: L.C.N. - REQUERIDO: E. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de Conciliação para o dia 04 de outubro de 2019, às 13:00h. O referido é verdade. Dou fé. Pindoretama/
CE, 28 de agosto de 2019. Lidia Gadelha de Abreu Pessoa Supervisor de Unid. Judiciária
ADV: PEDRO EVILSON DA SILVA JUNIOR (OAB 24054/CE) - Processo 0004121-91.2014.8.06.0146 - Cumprimento de
sentença - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Francisco Cleido Carneiro Lima - REQUERIDO: Banco
Bmg S.A - Tendo em vista que o numerário bloqueado por meio do BACEJUD encontra-se depositado em conta judicial, expeçase alvará liberatório em nome do requerente.
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANNE BEZERRA BARROS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA LIDIA GADELHA DE ABREU PESSOA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0188/2019
ADV: FRANCISCO VALDENI DA SILVA (OAB 11101/CE), ADV: ANTONIO CANDIDO DO CARMO (OAB 12586/CE) - Processo
0000840-54.2019.8.06.0146 - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) - Violência Doméstica Contra a Mulher AUT PL: D.P.D.M.P. - RÉU: V.S.R. - VÍTIMA: M.R.T.M. - Trata-se de pedido de medida protetiva formulado por Maria Rosiane
Teixeira Maia contra a pessoa de Valdecleison Sousa Rocha, seu ex-companheiro. Alega que na data de 02/05/2019 formulou
requerimento para concessão de medidas protetivas de urgência contra seu referido ex-companheiro na cidade de Fortaleza
(fls. 2), tendo informado as medidas requeridas foram deferidas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de Fortaleza e estão em vigor (fls. 19). Através da petição de fls. 21/22, a requerente informa que o ofensor vem
descumprindo os termos das medidas protetivas que lhe foram concedidas. É o que importa relatar. Decido. Dispõe o art. 15 da
Lei nº 11.340/06: Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: I - do
seu domicílio ou de sua residência; II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; III - do domicílio do agressor. Analisando
os autos, vê-se que a requerente, mesmo após ter voltado a residir nesta cidade, optou por formular pedido de medidas protetivas
na comarca de Fortaleza, vindo por meio do presente feito comunicar o descumprimento das condições fixadas pelo Juízo do
Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital, que ainda permanecem em vigor. Nesse
contexto, entendo que não cabe a este Juízo manifestar-se sobre as consequências do descumprimento das medidas protetivas
concedidas por Juízo distinto, devendo a requerente comunicar a inobservância das condições ao órgão prolator da decisão
concessiva das medidas protetivas para que sejam adotadas as providências cabíveis. Diante do exposto, indefiro o pedido
formulado. Intime-se. Considerando, por outro lado, que o descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de
urgência configura o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, ciência ao Ministério Público para os devidos fins.
ADV: MAGDA GOMES DE MATOS (OAB 28151/CE) - Processo 0005543-28.2019.8.06.0146 - Procedimento Comum Improbidade Administrativa - REQUERENTE: Contac Assessoria Publica Ltda Me - REQUERIDO: Município de Pindoretama Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência requestada pela autora
para suspender o contrato firmado entre a Câmara Municipal de Pindoretama e a empresa Francisco Rui Dias do Nascimento
ME em decorrência do pregão presencial nº 03/2019-CMP, bem como para determinar que a Câmara Municipal de Pindoretama
se abstenha de firmar contrato emergencial com as empresas Francisco Rui Dias do Nascimento ME e Contac Assessoria
Pública LTDA- ME com idêntico objeto da referida licitação, até ulterior decisão deste Juízo.

COMARCA DE PORTEIRAS - VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEIRAS

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEIRAS
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO VANDEMBERG FRANCELINO FREITAS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA BÁRBARA EVELYN LUCAS DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0185/2019
ADV: MÁRCIO AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 20017A/PE), ADV: RENAN DA COSTA CAVALCANTE SILVA (OAB
46255/PE) - Processo 0002917-27.2019.8.06.0149 (apensado ao processo 0000513-33.2013.8.06.0207) (processo principal
0000513-33.2013.8.06.0207) - Relaxamento de Prisão - Homicídio Qualificado - ACUSADO: Gerson da Silva - Diante do
exposto, especialmente com amparo no parecer ministerial, fundamentado no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal,
e, sobretudo, atento ao princípio constitucional inscrito no art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, concedo a LIBERDADE
PROVISÓRIA de GERSON DA SILVA, mediante as seguintes condições: a) não se ausentar da comarca onde reside, por
mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; b) comparecer a todos os atos processuais e chamamentos à justiça; c)
manter seu endereço residencial ou de trabalho atualizado no processo. Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com a
ressalva de permanecer preso existindo outros motivos, bem como a advertência de que está compromissado com as condições
impostas, independentemente de assinatura de termo de compromisso, podendo ser revogado o benefício e consequentemente
decretada a sua prisão preventiva. Dê-se cumprimento ao alvará, através de oficial de justiça, no prazo estabelecido no art.
1º da Resolução 108, de 06 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntando cópia do alvará nos autos com
a certidão exigida no § 5º, do art. 1º, da mencionada resolução. Cientifique o membro do Ministério Público desta decisão.
Decorridos 5 (cinco) dias sem o cumprimento do Alvará de Soltura, lançada a devida certidão, inclusive informando o motivo,
retornem conclusos para adoção das medidas cabíveis (Resolução CNJ Nº 108/2010, art. 2º). Cumpridas as formalidades e,
inexistindo necessidade dos autos deste incidente permanecer apenso, pois dificulta o manuseio dos autos da ação criminal,
mando que a secretaria junte cópia da decisão que DEFERIU o pedido e concedeu a liberdade provisória, como também cópia
do ALVARÁ JUDICIAL na ação criminal, certificando nos respectivos processos e, a seguir, arquivem os autos deste incidente.
Exp. Nec.

COMARCA DE QUITERIANOPOLIS - VARA UNICA VINCULADA DE QUITERIANOPOLIS

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUITERIANÓPOLIS
JUIZ(A) DE DIREITO LEILA REGINA CORADO LOBATO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WELLINGTON BERNARDO DE CARVALHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0093/2019
ADV: JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO (OAB 14511/CE) - Processo 0000331-48.2018.8.06.0150 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes contra o Patrimônio - VÍTIMA: J.E.G.F. - V.V.M. - MINISTERIO PUBL: M.P.E.C. - RÉU: D.S.M.
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- R.R.G.S. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Instrução e Julgamento para o
dia 25 de setembro de 2019, às 11:30h. O referido é verdade. Dou fé.
ADV: JOSE GONCALVES LIMA (OAB 5572/CE) - Processo 0000441-47.2018.8.06.0150 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Homicídio Qualificado - VÍTIMA: Valdiran Rodrigues do Nascimento - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará
- RÉU: Jose Maria Gonçalves Cavalcante - De ordem da MM. Juíza de Direito respondendo por esta Comarca, informo que a
audiência prevista para acontecer em 11/09/2019, às 09h:00min, acontecerá em 25/09/2019, às 09h:00min.
ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 30071/CE) - Processo 0000702-12.2018.8.06.0150 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL - Intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as
informações de fl. 75, sob pena de indeferimento do pedido formulado no termo de audiência (fl. 56). Expedientes necessários.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: SUELLEN NATASHA PINHEIRO CORREA (OAB 22554/CE) Processo 0000747-16.2018.8.06.0150 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
ANA ALVES MOREIRA - REQUERIDO: Bnco Voltorantim S/A - Observo que o número do contrato apresentado na minuta de
retificação do acordo homologado nos autos não condiz com o que consta na inicial. Assim, intimem-se as partes para, no prazo
de 10 (dez) dias, proceder com a correção do mencionado equívoco. Expedientes necessários.
ADV: GABRIELLE SOARES MELO (OAB 39811/CE) - Processo 0000948-08.2018.8.06.0150 - Guarda - Guarda REQUERENTE: L.J.P.V. - MENOR: V.A.V. - REQUERIDO: M.V.A.X. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que
foi designada audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 30 de outubro de 2019, às 10:00h . O referido é
verdade. Dou fé.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO (OAB 21516/CE), ADV:
RODOLPHO ELIANO FRANÇA (OAB 28274/CE), ADV: ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO (OAB 23234/CE), ADV:
SUELLEN NATASHA PINHEIRO CORREA (OAB 22554/CE) - Processo 0001598-21.2019.8.06.0150 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Raimundo Vieira da Silva - REQUERIDO: BV Financeira Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. I FUNDAMENTAÇÃO Do mérito Em audiência de conciliação
as partes entraram em acordo (fl. ), ficando certo que o requerido efetuará o pagamento de R$ 3.475,00(três mil quatrocentos
e setenta e cinco reais) a titulo de danos morais e matérias que será efetuado em até 20 dias úteis contados desta audiência, o
pagamento será efetuado na conta do Banco do Brasil agência 8605-3 conta corrente 176-7 em nome de Luiz Guilherme Eliano
Pinto CPF 007.878.143-42, data de nascimento 26.09.1985; o Promovido se compromete também a fazer a baixa do contrato
nº 23229876, no mesmo prazo. Após, os autos vieram-me conclusos para sentença. É o que cabe relatar. Segue a sentença. A
legislação processual dispõe que o juízo resolverá o mérito da questão em litígio quando homologar transação entre as partes,
nos termos do art. 487, III, b do CPC. Além disso, a autocomposição não possui nenhum vício que impeça a sua homologação.
Por esta razão, homologo a transação realizada pelas partes e extingo o processo com resolução do mérito, nos moldes do
art. 487, III, b do CPC. Sem custas. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
arquivo, com baixa na distribuição.
ADV: SUELLEN NATASHA PINHEIRO CORREA (OAB 22554/CE), ADV: ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO (OAB
23234/CE), ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADV: RODOLPHO ELIANO FRANÇA (OAB 28274/CE), ADV:
LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO (OAB 21516/CE) - Processo 0001636-33.2019.8.06.0150 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Arcanja de Sousa Lima - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Dispensado
o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. I FUNDAMENTAÇÃO Do mérito Em audiência de conciliação as partes
entraram em acordo (fl. 45), ficando certo que o requerido efetuará o pagamento de R$ 3.000,00(três mil reais) a titulo de danos
morais e matérias que será efetuado em até 20 dias úteis contados desta audiência, o pagamento será efetuado na conta do
Banco do Brasil agência 8605-3 conta corrente 176-7 em nome de Luiz Guilherme Eliano Pinto CPF 007.878.143-42, data de
nascimento 26.09.1985; o Promovido se compromete também a liberar a margem e fazer a baixa do contrato objeto da presente
lide, no mesmo prazo. Após, os autos vieram-me conclusos para sentença. É o que cabe relatar. Segue a sentença. A legislação
processual dispõe que o juízo resolverá o mérito da questão em litígio quando homologar transação entre as partes, nos termos
do art. 487, III, b do CPC. Além disso, a autocomposição não possui nenhum vício que impeça a sua homologação. Por esta
razão, homologo a transação realizada pelas partes e extingo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, III,
b do CPC. Sem custas. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com
baixa na distribuição.

EDITAL DE CURATELA
Processo nº:

0000349-06.2017.8.06.0150

Classe:
Assunto:
Requerente e Requerido

Tutela e Curatela Tutela e Curatela
Francisco Gonzaga Mota Filho

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Quiterianópolis da Comarca de Quiterianopolis/CE, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada
a CURATELA DEFINITIVA de FRANCISCO GONZAGA MOTA FILHO, brasileiro, solteiro, RG nº 20070060001267-SSPCE e CPF
Nº 039.193.273-06, sendo nomeada CURADORA DEFINITIVA Luiza Delfino dos Santos, brasileira, viúva, agricultora, portadora
do RG nº 213.4064-92-SSPCE e CPF Nº 507.091.943-15. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade
das alegações da parte autora, sendo o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). Luiza
Delfino dos Santos CURADOR(A) DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites
da sentença. O referido processo foi julgado em 04.02.2019. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Quiterianopolis/CE, em 02 de abril de 2019.
Eu, ANTONIO MOTA NETO, Técnico Judiciário, 707, o digitei.
Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Quiterianópolis
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO WELITHON ALVES DE MESQUITA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NATÉRCIA PIRES NOBRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1230/2019
ADV: EMANUELLE FERREIRA GOMES SILVA MOURA (OAB 15067/CE), ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 21974/
CE), ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 15474/CE) - Processo 0013275-60.2010.8.06.0151 - Busca e Apreensão Liminar - REQUERENTE: Banco Finasa Bmc S.a. - REQUERIDO: Alexandre Feitosa de Carvalho Filho - O cerne do presente
ação cinge-se à verificação da possibilidade de conversão de ação de busca e apreensão em ação executiva. Na ação de busca
e apreensão, a citação só se dá por meio do cumprimento integral da liminar de busca e apreensão, conforme previsto pelo
parágrafo 3º do artigo 3 do Decreto-Lei 911/69, logo, a ausência de cumprimento da liminar implica na ausência de citação. É
possível converter ação de busca e apreensão em execução, desde que o pedido de conversão seja feito antes da citação da
outra parte. É justamente a ausência de localização dos bens que viabiliza a conversão da ação em execução, de modo que não
poderia o credor ser impossibilitado de reaver seu crédito A jurisprudência pátria explana: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. EMENDA À
INICIAL. PEDIDO DE PRAZO PARA DILIGÊNCIA. NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 4º, DO DECRETO-LEI Nº
911/69. FACULDADE DO AUTOR. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA
DE ORIGEM. 1. Não se pode falar em extinção da ação com base no art. 284, parágrafo único, do CPC/73, já que o autor da
ação de busca e apreensão respondeu ao despacho (fl. 111), pleiteando novo prazo para diligência e, posteriormente,
requerendo a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, como dispõe o art. 4º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2.
O prazo do art. 284, da anterior lei processual tem natureza dilatória, de modo que pode ser requerida sua alteração pelas
partes, bem como pode ser modificado de ofício, pelo juiz do feito. Precedentes do STJ, por meio de julgamento em sede de
recurso repetitivo. 3. A Lei nº 13.043/14 alterou o Decreto-Lei nº 911/69, que trata da busca e apreensão em alienação fiduciária
em vários dispositivos, incluindo o art. 4º, para facultar à parte pedir a conversão da ação de busca e apreensão em ação
executiva, quando não for encontrado o bem. 4. Na presente ação, verifica-se que do segundo despacho (fl. 111), que intimou o
autor para emendar a inicial, houve resposta pelo autor, pleiteando prazo para diligência e, posteriormente, requerendo a
conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos moldes do disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, que
trata da matéria. Não tendo o juiz da causa manifestado-se, quer sobre o pedido de novo prazo para diligência, quer sobre o
pleito de conversão da ação, não poderia ter indeferido a inicial, nos moldes em que feito. 5. Apelo conhecido e provido.
Sentença anulada e determinação de retorno dos autos à Vara de origem, para a tramitação regular do feito. ACÓRDÃO: Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que litigam as partes, acima nominadas, ACORDA, a TURMA JULGADORA DA
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE, em
CONHECER DO RECURSO, PARA LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora, que integra esta decisão.
DESEMBARGADORA MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Relatora (TJ-CE - APL: 00009575020108060117 CE 000095750.2010.8.06.0117, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2016)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE
PROCESSUAL DA AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese em que o Juízo singular extinguiu ação de busca e apreensão
com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar perda superveniente do interesse da parte autora, diante da
ausência de requerimento para a conversão da busca e apreensão em ação executiva, após a ausência de êxito no cumprimento
da medida liminar de busca e apreensão. 2. É notório que nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, na ação de
busca e apreensão em alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. Dessa forma,
a não apreensão do bem obsta a regular marcha do processo. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é
uma faculdade processual prevista nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969, devendo ser requerida pela autora nas
hipóteses em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 4. A extinção do processo por perda superveniente do
interesse processual da demandante, por não ter promovido as diligências possíveis para localização do veículo e citação do
réu, requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte autora, assim como de seu patrono, por intermédio do Diário
Oficial de Justiça, responsável por promover o respectivo andamento do curso processual, uma vez que é o titular de capacidade
postulatória. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (TJ-DF 07036694320178070005 DF 070366943.2017.8.07.0005, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 13/12/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado
no DJE : 21/01/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A LIMINAR, NÃO HÁ
FALAR-SE EM CITAÇÃO OU ANGULARIZAÇÃO DO FEITO. PROCEDIMENTO A ASSEGURAR O PLEITO DE CUMPRIMENTO
DA LIMINAR, E, EM SENDO ESTA NEGATIVA, A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. Conforme art.
3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da resposta pelo devedor fiduciante somente
se inicia após a execução da liminar de busca e apreensão, diante do que, não encontrado o bem, não há falar-se em citação,
por isso somente sendo possível considerar-se angularizado o feito, depois de efetivada a medida liminar; por outro lado,
frustrada a execução da liminar de busca e apreensão, é possível a conversão do feito em ação executiva, devendo o réu ser
citado conforme o procedimento previsto pelo Livro II, do Novo Código de Processo Civil/2015. DERAM PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR. JULGARAM PREJUDICADO O APELO DO RÉU. (TJ-RS - AC: 70078130895 RS, Relator: Miriam A.
Fernandes, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
17/12/2018) Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Ausência de citação. Conversão em execução de título
extrajudicial. Ação extinta após ausência de andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, do Código de processo Civil.
Abandono não configurado. Extinção inadequada do processo. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00305401720068260068
SP 0030540-17.2006.8.26.0068, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 10/12/2018, 34ª Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 18/12/2018) Como se percebe, não há falar em extinção por abandono da causa. Com base na análise
fática delineada nos autos, cumpre esclarecer, que a busca e apreensão do bem não obteve sucesso, vez que não fora o bem
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móvel encontrado. Assim, conforme entendimento legal e jurisprudencial, não há falar em citação efetiva da parte requerida,
logo, possível a conversão do rito processual. Reza o NCPC: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir
a petição inicial com: a) o título executivo extrajudicial; b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da
ação, quando se tratar de execução por quantia certa; c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o
caso; d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se
o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente; II - indicar: a) a
espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada; b) os nomes completos do exequente
e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; c)
os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter: I - o índice de
correção monetária adotado; II - a taxa de juros aplicada; III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção
monetária e da taxa de juros utilizados; IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; V - a especificação de
desconto obrigatório realizado. Compulsando os autos, percebo que a petição inicial não preenche os requisitos do rito
executivo. Assim, intime-se a parte requerente, através do causídico constituído, para, no prazo de 15 dias, EMENDAR A
INICIAL, adequando-a ao pedido de execução de título extrajudicial.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO WELITHON ALVES DE MESQUITA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NATÉRCIA PIRES NOBRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1231/2019
ADV: DANIEL QUEIROZ DA SILVA (OAB 40871/CE) - Processo 0070015-23.2019.8.06.0151 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Tibúrcio Torres da Cunha - REQUERIDO: BANCO MERCANTIL
DO BRASIL - Por se tratar de causa que admite a autocomposição, (inciso VII, do art. 319, CPC), determino que a Secretaria
da Vara apraze data para a sessão de conciliação, atendendo à prévia antecedência de 30 (trinta) dias. Cite-se o réu com
antecedência de até 20 (vinte) dias para a sessão de conciliação designada (art. 334, caput, CPC) e intime-se o autor. A
audiência somente não será realizada se houver manifestação de desinteresse de ambas as partes (pelo autor, na inicial; pelo
réu, em petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência). Cientifiquem-se as partes de
que devem comparecer acompanhadas de advogado e de que o não comparecimento injustificado 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 (art. 334,§ 8º). Não havendo transação, deverá o réu apresentar contestação no prazo de 15
dias, contados da audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de cancelamento, nos termos do art. 335 do CPC, sob
pena de revelia e de se presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 334 do CPC). Na contestação,
o réu deverá alegar toda a matéria de defesa e especificar as provas que deseja produzir (art. 336 do CPC). Presidirá a
Sessão de Conciliação o conciliador lotado neste Juízo (art. 334, § 1º, CPC). Determino ainda a inversão do ônus da prova em
favor do consumidor, eis que patente sua hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC), sendo esta medida necessária para garantia
de verdadeiro acesso à Justiça (art. 5º, XXXV da CF e art. 373, § 1º do CPC). Intime-se o réu, para que fique ciente de que
deverá provar a regularidade da contratação e inexistência de cláusulas abusivas. Nesse diapasão, determino que a promovida
junte aos autos, até a data da audiência de conciliação, os instrumentos contratuais firmados pelo autor. Sobre o pedido de
tutela de urgência, deixo para apreciar após manifestação da parte contrária, por não constar até o presente momento prova
documental que gere probabilidade do direito alegado a ponto de autorizar o deferimento da tutela de evidência pleiteada na
inicial, sobretudo por não se enquadrar o caso dos autos em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 311, do Código de
Processo Civil. Intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos extrato bancário de sua movimentação
bancária nos meses de abril a junho de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO WELITHON ALVES DE MESQUITA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NATÉRCIA PIRES NOBRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1232/2019
ADV: DANIEL QUEIROZ DA SILVA (OAB 40871/CE) - Processo 0070015-23.2019.8.06.0151 - Procedimento Comum Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Tibúrcio Torres da Cunha - REQUERIDO: BANCO MERCANTIL
DO BRASIL - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 26 de
setembro de 2019, às 09:00h. O referido é verdade. Dou fé. Quixadá/CE, 03 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO WELITHON ALVES DE MESQUITA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NATÉRCIA PIRES NOBRE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1233/2019
ADV: MARA SILVIA PESSOA (OAB 28126/CE) - Processo 0001176-77.2018.8.06.0151 - Procedimento Comum - Espécies de
Contratos - REQUERENTE: NICACIO TEIXEIRA RODRIGUES - REQUERIDO: Municipio de Quixadá - Ce - Diante da juntada do
documentação de páginas 26/58, intime-se o requerente, via DJE, para aditar a inicial com a complementação da argumentação
no prazo de 15(quinze) dias estipulado pela decisão interlocutória de páginas 19/21.

EDITAL – CURATELA – 3ª PUBLICAÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
Proc. Nº 23131-43.2013.8.06.0151/0
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A Dra. GISELLI LIMA DE SOUSA TAVARES, Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de
Quixadá, respondendo pela 1ª Vara desta Comarca, por nomeação legal, etc...
FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que perante este Juízo foi requerida e
decretada a INTERDIÇÃO de RONALD RODRIGUES BARBOSA (natural de Quixadá-Ce, nascido aos 25.03.1973, filho de
Mauro Inácio Barbosa e de Francisca Rosélia Rodrigues Barbosa) a qual foi nomeado curador do interditado, o Sr. MAURO
INÁCIO BARBOSA (brasileiro, natural de Quixadá-CE, nascido aos 09.05.1937, filho de Pedro Inácio Barbosa e de Joaquina
Maria da Conceição Barbosa), para que possa atuar como representante legal deste nos seguintes atos da vida civil (CPC, art.
755, I e II): saque de benefício assistencial/previdenciário; aquisição de bens/produtos de primeira necessidade; contratação de
serviços/tratamentos destinados à melhoria da condição de saúde do curatelado; pagamento de despesas e quitação de dívidas
contraídas. Poderá ocorrer o levantamento da presente interdição, na hipótese do art. 756, CPC., conforme sentença deste
Juízo, datada de 05.06.2019, prolatada nos autos da Ação de Interdição com trâmite nesta Secretaria da 1a. Vara da Comarca
de Quixadá. E para que de fato ninguém alegue ignorância mandou o Mm. Juiz de Direito, expedir o presente Edital que será
publicado junto ao Diário da Justiça, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no local de costume, na forma do
§ 3º do art. 755 do CPC/2015 e art. 9º, III do Código Civil. Dado e passado nesta Comarca de Quixadá/CE, aos dez (10) dias
do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,, Silvana Dias Pinheiro Rabelo, aux. Judiciária digitei-o e eu,
Natércia Pires Nobre, Supervisora da Unidade Judiciária subscrevi-o.
WELITHON ALVES DE MESQUITA
JUIZ DE DIREITO

COMARCA DE QUIXADÁ - 2ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO GISELLI LIMA DE SOUSA TAVARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JORGE LUIZ FREIRES VIEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1601/2019
ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS PINTO TAVARES (OAB 20521/CE) - Processo 0070008-31.2019.8.06.0151 - Cautelar
Inominada Criminal - Liberdade Provisória - REQUERENTE: Marcos Antônio da Silva Júnior - Trata-se de pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA em favor de MARCOS ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR, já qualificado nos autos, preso
preventivamente pelo cometimento dos delitos previstos nos arts. 171, §4º, e 288, ambos do Código Penal. Narra o requerente,
por seu advogado, que, em agosto de 2017 obteve liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas
da prisão. Sustenta que, em abril de 2019, segundo ofício da autoridade policial, descumpriu as medidas cautelares, razão pela
qual teve sua prisão novamente decretada, estando preso preventivamente há 170 dias. Aduz que sua prisão foi decretada sem
contraditório e que há excesso de prazo na segregação cautelar, razão pela qual pugna pela revogação da prisão preventiva. O
Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (21/23). É o relato. Fundamento e decido. Compulsando os autos,
entendo que o motivo da prisão do requerente é duvidoso, considerando as declarações de fls. 02 e 03 no sentido que este
não fora visto no local e data apontados. Além disso, não foi oportunizado ao requerente o direito ao contraditório. Mesmo
que se considere verídico o descumprimento das medidas cautelares anteriormente imposta, entendo que não subsistem os
requisitos da prisão preventiva, uma vez que o artigo 312, do Código de Processo Penal, exige, para fins de manutenção da
prisão preventiva, que o réu ameace a manutenção da ordem pública, obstrua a instrução processual ou procure se evadir à
aplicação da lei penal. Nenhum dos requisitos encontram-se presentes neste momento. Ressalte-se, ainda que o requerente
encontra-se preso por período de tempo razoável, considerando as penas previstas para os delitos que lhe são atribuídos.
Ademais, a prisão preventiva pode ser decretada a qualquer momento se restarem evidentes os seus requisitos autorizadores.
Diante do exposto, revogo a prisão preventiva do requerente e concedo-lhe liberdade provisória, aplicando, em substituição,
medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: a) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; b)
Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem comunicar em Juízo; c) Proibição de frequentar bares
e estabelecimentos congêneres e de ingerir bebidas alcoólicas; d) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga. Alerte-se ao réu que o descumprimento de quaisquer das medidas elencadas acima acarretará novo decreto de prisão
preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura. Ciência ao Ministério Público. Após o cumprimento das formalidades legais, certifiquese no processo principal e arquivem-se estes autos. Expedientes necessários. 1 Quixadá/CE, 21 de agosto de 2019. Giselli Lima
de Sousa Tavares Juíza de Direito

COMARCA DE QUIXADÁ - 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1452/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000982-91.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria
das Dores Martins e outro - De início, dou regular prosseguimento ao feito, pois que já ultrapassado o prazo legal de suspensão.
Nessa esteira, considerando o requerimento autoral, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, eis que patente sua
hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC), sendo esta medida necessária para garantia de verdadeiro acesso à Justiça (art. 5º,
XXXV da CF). Destaco, nesse ponto, que partindo-se da premissa legal básica que reconhece expressamente, a vulnerabilidade
social, cultural e econômica do consumidor dentro do mercado de consumo e em face do fornecedor - artigo 4º, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor -, a figura do autor há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento Jurídico,
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as benesses de uma interpretação à mesma mais favorável. Logo, aferidos os aspectos fáticos probatórios peculiares do caso
concreto, entendo que a inversão do ônus da prova é mecanismo de garantia da isonomia processual, visto a alegação autoral
de inexistência do negócio jurídico, que atrai a natural fixação da prova da existência do negócio ao ente fornecedor, por ser
manifesta sua capacidade de dirimir o litigio através da juntada do contrato e demais documentos que demonstrem a realização
licita da avença. Ainda, por versar a lide sobre direitos que admitem transação e nos termos do art. 334 do CPC, designe a
secretaria audiência de conciliação, a se realizar no Fórum da Comarca Vinculada de Choró, perante o Conciliador habilitado.
Cite-se o réu para comparecer à audiência, frisando-se que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, cujo
termo inicial será a data da audiência de conciliação e mediação se não houver autocomposição. Saliente-se que em caso
de oposição à realização da audiência, deverá apresentar petição manifestando desinteresse na autocomposição com pelos
menos 10 dias de antecedência, contados da data da audiência Advirtam-se as partes de que deverão comparecer à audiência,
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado do autor e/ou
dos réus 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, nos temos do art. 334,
§8º e 9ºdo CPC. Intime-se a parte autora através de seu advogado. Por fim, ante o teor da certidão de fl. 28, expeça-se ofício à
Delegacia de Policia Civil, a fim de que seja realizada a apuração dos fatos delituosos descritos nos autos.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1453/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000982-91.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria
das Dores Martins e outro - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO,
para o dia 22 de outubro de 2019, às 09h30min, na sala de audiências da Comarca de Choró Limão/CE.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1454/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000965-55.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: José
Nunes Sousa e outro - De início, dou regular prosseguimento ao feito, pois que já ultrapassado o prazo legal de suspensão.
Nessa esteira, considerando o requerimento autoral, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, eis que patente sua
hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC), sendo esta medida necessária para garantia de verdadeiro acesso à Justiça (art. 5º,
XXXV da CF). Destaco, nesse ponto, que partindo-se da premissa legal básica que reconhece expressamente, a vulnerabilidade
social, cultural e econômica do consumidor dentro do mercado de consumo e em face do fornecedor - artigo 4º, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor -, a figura do autor há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento Jurídico,
as benesses de uma interpretação à mesma mais favorável. Logo, aferidos os aspectos fáticos probatórios peculiares do caso
concreto, entendo que a inversão do ônus da prova é mecanismo de garantia da isonomia processual, visto a alegação autoral
de inexistência do negócio jurídico, que atrai a natural fixação da prova da existência do negócio ao ente fornecedor, por ser
manifesta sua capacidade de dirimir o litigio através da juntada do contrato e demais documentos que demonstrem a realização
licita da avença. Ainda, por versar a lide sobre direitos que admitem transação e nos termos do art. 334 do CPC, designe a
secretaria audiência de conciliação, a se realizar no Fórum da Comarca Vinculada de Choró, perante o Conciliador habilitado.
Cite-se o réu para comparecer à audiência, frisando-se que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, cujo
termo inicial será a data da audiência de conciliação e mediação se não houver autocomposição. Saliente-se que em caso
de oposição à realização da audiência, deverá apresentar petição manifestando desinteresse na autocomposição com pelos
menos 10 dias de antecedência, contados da data da audiência Advirtam-se as partes de que deverão comparecer à audiência,
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado do autor e/ou
dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois porcento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado, nos temos do art. 334,
§8º e 9ºdo CPC. Intime-se a parte autora através de seu advogado. Por fim, ante o teor da certidão de fl. 28, expeça-se ofício à
Delegacia de Policia Civil, a fim de que seja realizada a apuração dos fatos delituosos descritos nos autos.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1455/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000965-55.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: José
Nunes Sousa e outro - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO,
para o dia 22 de outubro de 2019, às 10h, na sala de audiências da Comarca de Choró Limão/CE.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1456/2019
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ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000984-61.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria
das Dores Martins e outro - De início, dou regular prosseguimento ao feito, pois que já ultrapassado o prazo legal de suspensão.
Nessa esteira, considerando o requerimento autoral, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, eis que patente sua
hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC), sendo esta medida necessária para garantia de verdadeiro acesso à Justiça (art. 5º,
XXXV da CF). Destaco, nesse ponto, que partindo-se da premissa legal básica que reconhece expressamente, a vulnerabilidade
social, cultural e econômica do consumidor dentro do mercado de consumo e em face do fornecedor - artigo 4º, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor -, a figura do autor há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento Jurídico,
as benesses de uma interpretação à mesma mais favorável. Logo, aferidos os aspectos fáticos probatórios peculiares do caso
concreto, entendo que a inversão do ônus da prova é mecanismo de garantia da isonomia processual, visto a alegação autoral
de inexistência do negócio jurídico, que atrai a natural fixação da prova da existência do negócio ao ente fornecedor, por ser
manifesta sua capacidade de dirimir o litigio através da juntada do contrato e demais documentos que demonstrem a realização
licita da avença. Ainda, por versar a lide sobre direitos que admitem transação e nos termos do art. 334 do CPC, designe a
secretaria audiência de conciliação, a se realizar no Fórum da Comarca Vinculada de Choró, perante o Conciliador habilitado.
Cite-se o réu para comparecer à audiência, frisando-se que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, cujo
termo inicial será a data da audiência de conciliação e mediação se não houver autocomposição. Saliente-se que em caso
de oposição à realização da audiência, deverá apresentar petição manifestando desinteresse na autocomposição com pelos
menos 10 dias de antecedência, contados da data da audiência Advirtam-se as partes de que deverão comparecer à audiência,
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado do autor e/ou
dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois porcento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado, nos temos do art. 334,
§8º e 9ºdo CPC. Intime-se a parte autora através de seu advogado. Por fim, ante o teor da certidão de fl. 28, expeça-se ofício à
Delegacia de Policia Civil, a fim de que seja realizada a apuração dos fatos delituosos descritos nos autos.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1457/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000984-61.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria
das Dores Martins e outro - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO,
para o dia 22 de outubro de 2019, às 11h, na sala de audiências da Comarca de Choró Limão/CE.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1458/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000991-53.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria
das Dores Martins e outro - De início, dou regular prosseguimento ao feito, pois que já ultrapassado o prazo legal de suspensão.
Nessa esteira, considerando o requerimento autoral, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, eis que patente sua
hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC), sendo esta medida necessária para garantia de verdadeiro acesso à Justiça (art. 5º,
XXXV da CF). Destaco, nesse ponto, que partindo-se da premissa legal básica que reconhece expressamente, a vulnerabilidade
social, cultural e econômica do consumidor dentro do mercado de consumo e em face do fornecedor - artigo 4º, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor -, a figura do autor há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento Jurídico,
as benesses de uma interpretação à mesma mais favorável. Logo, aferidos os aspectos fáticos probatórios peculiares do caso
concreto, entendo que a inversão do ônus da prova é mecanismo de garantia da isonomia processual, visto a alegação autoral
de inexistência do negócio jurídico, que atrai a natural fixação da prova da existência do negócio ao ente fornecedor, por ser
manifesta sua capacidade de dirimir o litigio através da juntada do contrato e demais documentos que demonstrem a realização
licita da avença. Ainda, por versar a lide sobre direitos que admitem transação e nos termos do art. 334 do CPC, designe a
secretaria audiência de conciliação, a se realizar no Fórum da Comarca Vinculada de Choró, perante o Conciliador habilitado.
Cite-se o réu para comparecer à audiência, frisando-se que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, cujo
termo inicial será a data da audiência de conciliação e mediação se não houver autocomposição. Saliente-se que em caso
de oposição à realização da audiência, deverá apresentar petição manifestando desinteresse na autocomposição com pelos
menos 10 dias de antecedência, contados da data da audiência Advirtam-se as partes de que deverão comparecer à audiência,
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado do autor e/ou
dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois porcento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado, nos temos do art. 334,
§8º e 9ºdo CPC. Intime-se a parte autora através de seu advogado. Por fim, ante o teor da certidão de fl. 28, expeça-se ofício à
Delegacia de Policia Civil, a fim de que seja realizada a apuração dos fatos delituosos descritos nos autos.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1459/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000991-53.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: Maria
das Dores Martins e outro - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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para o dia 22 de outubro de 2019, às 11h30min, na sala de audiências da Comarca de Choró Limão/CE.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1460/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000967-25.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: José
Nunes Sousa e outro - De início, dou regular prosseguimento ao feito, pois que já ultrapassado o prazo legal de suspensão.
Nessa esteira, considerando o requerimento autoral, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, eis que patente sua
hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC), sendo esta medida necessária para garantia de verdadeiro acesso à Justiça (art. 5º,
XXXV da CF). Destaco, nesse ponto, que partindo-se da premissa legal básica que reconhece expressamente, a vulnerabilidade
social, cultural e econômica do consumidor dentro do mercado de consumo e em face do fornecedor - artigo 4º, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor -, a figura do autor há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento Jurídico,
as benesses de uma interpretação à mesma mais favorável. Logo, aferidos os aspectos fáticos probatórios peculiares do caso
concreto, entendo que a inversão do ônus da prova é mecanismo de garantia da isonomia processual, visto a alegação autoral
de inexistência do negócio jurídico, que atrai a natural fixação da prova da existência do negócio ao ente fornecedor, por ser
manifesta sua capacidade de dirimir o litigio através da juntada do contrato e demais documentos que demonstrem a realização
licita da avença. Ainda, por versar a lide sobre direitos que admitem transação e nos termos do art. 334 do CPC, designe a
secretaria audiência de conciliação, a se realizar no Fórum da Comarca Vinculada de Choró, perante o Conciliador habilitado.
Cite-se o réu para comparecer à audiência, frisando-se que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, cujo
termo inicial será a data da audiência de conciliação e mediação se não houver autocomposição. Saliente-se que em caso
de oposição à realização da audiência, deverá apresentar petição manifestando desinteresse na autocomposição com pelos
menos 10 dias de antecedência, contados da data da audiência Advirtam-se as partes de que deverão comparecer à audiência,
acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado do autor e/ou
dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois porcento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado, nos temos do art. 334,
§8º e 9ºdo CPC. Intime-se a parte autora através de seu advogado. Por fim, ante o teor da certidão de fl. 28, expeça-se ofício
à Delegacia de Policia Civil, a fim de que seja realizada a apuração dos fatos delituosos descritos nos autos. Expedientes
necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1461/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE) - Processo 0000967-25.2017.8.06.0190 - Procedimento Comum - Repetição de indébito - REQUERENTE: José
Nunes Sousa e outro - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO,
para o dia 22 de outubro de 2019, às 12h, na sala de audiências da Comarca de Choró Limão/CE.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1462/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE), ADV: LARA MONALLIZA DE SOUZA BARRETO (OAB 24163-0/CE) - Processo 0000931-80.2017.8.06.0190 Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Luiz Ribeiro da Silva e outro - De início, dou regular
prosseguimento ao feito, pois que já ultrapassado o prazo legal de suspensão. Nessa esteira, considerando o requerimento
autoral, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, eis que patente sua hipossuficiência (art. 6º, VIII do CDC), sendo esta
medida necessária para garantia de verdadeiro acesso à Justiça (art. 5º, XXXV da CF). Destaco, nesse ponto, que partindo-se
da premissa legal básica que reconhece expressamente, a vulnerabilidade social, cultural e econômica do consumidor dentro
do mercado de consumo e em face do fornecedor - artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor -, a figura do autor
há de receber, em caráter obrigatório, do nosso atual Ordenamento Jurídico, as benesses de uma interpretação à mesma mais
favorável. Logo, aferidos os aspectos fáticos probatórios peculiares do caso concreto, entendo que a inversão do ônus da
prova é mecanismo de garantia da isonomia processual, visto a alegação autoral de inexistência do negócio jurídico, que atrai
a natural fixação da prova da existência do negócio ao ente fornecedor, por ser manifesta sua capacidade de dirimir o litigio
através da juntada do contrato e demais documentos que demonstrem a realização licita da avença. Ainda, por versar a lide
sobre direitos que admitem transação e nos termos do art. 334 do CPC, designe a secretaria audiência de conciliação, a se
realizar no Fórum da Comarca Vinculada de Choró, perante o Conciliador habilitado. Cite-se o réu para comparecer à audiência,
frisando-se que terá o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, cujo termo inicial será a data da audiência de
conciliação e mediação se não houver autocomposição. Saliente-se que em caso de oposição à realização da audiência, deverá
apresentar petição manifestando desinteresse na autocomposição com pelos menos 10 dias de antecedência, contados da data
da audiência Advirtam-se as partes de que deverão comparecer à audiência, acompanhadas de seus advogados ou defensores
públicos, bem como que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos réus 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, nos temos do art. 334, §8º e 9ºdo CPC. Intime-se a parte autora através de seu
advogado. Por fim, ante o teor da certidão de fl. 28, expeça-se ofício à Delegacia de Policia Civil, a fim de que seja realizada a
apuração dos fatos delituosos descritos nos autos.
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1464/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: FRANCISCO RAMON HOLANDA DOS SANTOS (OAB
24164-0/CE), ADV: LARA MONALLIZA DE SOUZA BARRETO (OAB 24163-0/CE) - Processo 0000931-80.2017.8.06.0190 Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Luiz Ribeiro da Silva e outro - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 22 de outubro de 2019, às 12h30min,
na sala de audiências da Comarca de Choró Limão/CE.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ARTUR RODRIGUES LOURENÇO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1465/2019
ADV: HARNESSON CARNEIRO DE LIMA (OAB 21656/CE), ADV: DAVI COSTA PORDEUS (OAB 22270/CE) - Processo
0001577-42.2019.8.06.0151 - Procedimento Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: MARIA SINHA GOMES
PAULINO - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada
audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 22 de outubro de 2019, às 18h30min, na sala de audiências da Comarca de Choró
Limão/CE.

COMARCA DE QUIXERAMOBIM - 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM
JUIZ(A) DE DIREITO KATHLEEN NICOLA KILIAN
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARCIA LEMOS DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0184/2019
ADV: RAISA MACARIO TAVARES (OAB 31525/CE) - Processo 0000465-63.2018.8.06.0154 - Homologação de Transação
Extrajudicial - Perdas e Danos - REQUERENTE: Katia Magalhaes Alves - Me e outro - Finalidade: INTIMAR a advogada da
parte, Dra. Raissa Macario Tavares, OAB/CE nº. 31.525, do inteiro teor da parte dispositiva da Sentença de fls. 40, a seguir
transcrita: “Não vejo óbice à homologação pretendida, já que efetivada dentro das condições das partes. Isso posto, ante às
considerações supra, HOMOLOGO o acordo de fls. 32/36 firmado entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais.
Transitado em julgado, arquivem-se com as devidas cautelas legais.”
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0001541-79.2005.8.06.0154 Art. 121 § 2º cpb - Homicídio Qualificado - VÍTIMA: Jose Teodosio dos Santos - RÉU: Antonio Reginaldo da Silva e outro - A
DRA. KATHLEEN NICOLA KILIAN, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará, por
nomeação legal etc. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo
e respectiva Secretaria, os termos de Ação Crime que a Justiça Pública move contra os réus ANTÔNIO REGINALDO DA SILVA
e ANTÔNIO ARMANDO BENTO PRUDÊNCIO. E, por encontra-se, o réu ANTÔNIO REGINALDO DA SILVA, brasileiro, solteiro,
nascido aos 29/11/1971, filho de Antonia Bento da Silva, atualmente, em lugar incerto e não sabido, e para que não se alegue
ignorância e que chegasse ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza, em observância aos preceitos da Lei, publicar
este edital, com prazo de 15 (quinze) dias, no órgão oficial e, ainda, no átrio deste Fórum, de todo o teor da parte dispositiva da
Sentença de Pronúncia de fls. 302/304, a seguir transcrita: Ex positis, PRONUNCIO os réus ANTÔNIO REGINALDO DA SILVA e
ANTÔNIO ARMANDO BENTO PRUDÊNCIO, anteriormente qualificados, pelo(s) crime(s) previsto nos art. 121, § 2º, IV, do CPB,
devendo os mesmos serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca. Intimem-se as partes, nos
termos do art. 420, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado desta decisão: 1. Intimem-se o órgão do Ministério
Público e o defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o
máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências (art. 422 do CPP). Expedientes
necessários. Quixeramobim/CE, 12 de novembro de 2014. Kathleen Nicola Kilian - Juíza de Direito. Dado e passado nesta
cidade de Quixeramobim, aos 20 de agosto de 2019. Eu,_______, Marcus Tadeu de Oliveira, Técnico Judiciário, o digitei. Eu,
_______, Ana Marcia Lemos da Silva, Supervisora de Unidade Judiciária, o subscrevi. Kathleen Nicola Kilian Juíza de Direito
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0003465-37.2019.8.06.0154 - Procedimento do Juizado Especial
Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Stevania da Silva Braga - REQUERIDO: ENEL - Companhia
Energética do Ceará - INTIMAR o advogado da parte requerida, Dr. ANTÔNIO CLETO GHOMES - OAB/CE nº 5.864, acerca da
sentença proferida às fls. 26/29, cuja parte dispositiva a seguir se transcreve: “Diante do exposto: 1) Julgo procedente o pedido
de indenização por danos morais e, consequentemente, condeno a requerida ao pagamento de reparação moral no valor de R$
2.994,00 (dois mil, novecentos e noventa e quatro reais), a serem acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; 2) Julgo procedente o pedido de obrigação
de fazer consistente na determinação de que a requerida proceda às diligências necessárias à instalação definitiva de energia
elétrica na residência da autora; 3) Concedo a tutela provisória de urgência antecipada, nos termos do art. 300, do CPC, no
sentido de determinar que a requerida a) se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência
da autora, salvo por inadimplemento mediante prévio aviso, nos termos art. 6º, §3º, I e II, da Lei nº 8.987/95 e b) proceda às
diligências necessárias à realização da ligação definitiva, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento. Sem custas e sem honorários. Expedientes necessários. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Quixeramobim/CE, 04 de setembro de 2019. Kathleen Nicola Kilian. Juíza de Direito.”
ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0003465-37.2019.8.06.0154 - Procedimento do Juizado Especial
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Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria Stevania da Silva Braga - REQUERIDO: ENEL - Companhia
Energética do Ceará - Iniciados os trabalhos, esta conciliadora, após cientificar as partes acerca dos benefícios da conciliação,
instigou para que estas chegassem a um acordo, tentativa esta que resultou infrutífera
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0003525-10.2019.8.06.0154 Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU:
Alyson Firmino da Silva - A DRA. KATHLEEN NICOLA KILIAN, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim,
Estado do Ceará, por nomeação legal etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento,
que tem curso perante este Juízo e Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim-CE, uma Ação Penal Pública nº.
0003525-10.2019.8.06.0154/0, movida em desfavor de ALYSON FIRMINO DA SILVA. E como tenha sido determinada a citação
do(a) denunciado(a) ALYSON FIRMINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/04/1998, filho de Maurício Firmino da Silva
e de Leila Ferreira da Silva, e por encontrar-se o(a) mesmo(a) com endereço incerto e não sabido, mandou a MMª. Juíza expedir
este Edital de Citação, com prazo de 15(quinze) dias, pelo qual fica o(a) denunciado(a) ALYSON FIRMINO DA SILVA CITADO(A)
para responder à acusação, formalmente, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do C.P.P.), conforme Decisão proferida às fls. 88,
dos autos em epígrafe. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim/CE, aos 06 de setembro de 2019. Eu, ______, Marcus
Tadeu de Oliveira, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, ______, Ana Marcia Lemos da Silva, Supervisora de Unidade Judiciária, o
subscrevi. Kathleen Nicola Kilian Juíza de Direito
ADV: ANA THALYA APARECIDA DA SILVA BARBOSA (OAB 40848/CE), ADV: IANA LEMOS FARIAS (OAB 40573/CE) Processo 0003965-06.2019.8.06.0154 - Interdito Proibitório - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Paulo
Cesar Paz Ferreira - REQUERIDO: Espolio de Antonio Zuca - INTIMAR as advogadas, Dra. ANA THALYA APARECIDA DA SILVA
BARBOSA - OAB/CE nº 40.848 e Dra. IANA LEMOS FARIAS - OAB/CE nº 40.573, para comparecer(em) à Sala de Audiências da
1ª Vara, no Fórum Des. José Pires de Carvalho, situado na Av. Dr. Joaquim Fernandes, 670, Quixeramobim-Ce, à audiência de
justificação prévia designada para o dia 18 de setembro de 2019, às 15h, nos autos em tela.
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/CE) - Processo 0009674-03.2011.8.06.0154 Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Gabriel
Alves Peixoto - A DRA. KATHLEEN NICOLA KILIAN, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado
do Ceará, por nomeação legal etc. FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tem
curso perante este Juízo e Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim-CE, uma Ação Penal Pública nº. 000967403.2011.8.06.0154/0, movida em desfavor de GABRIEL ALVES PEIXOTO. E como tenha sido determinada a citação do(a)
denunciado(a) GABRIEL ALVES PEIXOTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/05/1985, filho de Antônia Alves Peixoto, por
encontrar-se o(a) mesmo(a) com endereço incerto e não sabido, mandou a MMª. Juíza expedir este Edital de Citação com
prazo de 15(quinze) dias, pelo qual fica o(a) denunciado(a) GABRIEL ALVES PEIXOTO CITADO para responder à acusação,
formalmente, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406 do C.P.P.), conforme Decisão proferida às fls. 118, dos autos em epígrafe.
CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta cidade de Quixeramobim/CE, em 28 de agosto de
2019. Eu, ______, Marcus Tadeu de Oliveira, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, ______, Ana Marcia Lemos da Silva, Supervisora
de Unidade Judiciária, o subscrevi. Kathleen Nicola Kilian Juíza de Direito
ADV: THIAGO ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 21119/CE) - Processo 0010846-38.2015.8.06.0154 - Despejo
- Despejo para Uso Próprio - REQUERENTE: Jucilene Braga Alves Gabriel e outro - REQUERIDA: Valdilena Martins da Silva
- INTIMAR o(a)(s) advogado(a)(s), Dr. Thiago Antônio de Almeida Rodrigues - OAB/CE nº 21.119, acerca do inteiro teor do
despacho de fls. 108 dos presentes autos, a seguir transcrito: Intime-se a requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se
manifeste acerca da petição de fls. 104/105. Expedientes necessários. Quixeramobim (CE) 24 de julho de 2019. Kathleen Nicola
Kilian. Juíza de Direito.
ADV: KARLUS ANDRE HOLANDA MARTINS (OAB 26710/CE), ADV: JOSE CARDOSO DA COSTA (OAB 4855/CE), ADV:
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO (OAB 21999/CE), ADV: VANESSA SILVA SEVERO (OAB 8333/CE), ADV:
RICARDO ALEXANDER EDUARDO CAVALCANTE (OAB 22566/CE) - Processo 0011448-97.2013.8.06.0154 - Ação Civil de
Improbidade Administrativa - Improbidade Administrativa - REQUERIDO: Jose Cardoso da Costa - Luis Carlos Ferreira E Silva
- Ad’na de Souza Paulino - Jessica Coutinho de Franca - Agna Dircy Cordeiro Rodrigues - Francisco Neto Nogueira Lima e
outro - INTIMAR o(a)(s) advogado(a)(s), Dr(a). VANESSA SILVA SEVERO OAB/CE Nº 8.333; Dr(a). KARLUS ANDRÉ HOLANDA
MARTINS OAB/CE Nº 26.710; Dr(a). ANTÔNIO DE HOLANDA CAVALCANTE NETO OAB/CE Nº 21.999; Dr(a). JOSÉ CARDOSO
DA COSTA OAB/CE Nº 4.855-B e Dr(a). RICARDO ALEXANDER EDUARDO CAVALCANTE OAB/CE Nº 22.566, acerca do
inteiro teor do Despacho de fls. 653, proferido nos autos do processo em epígrafe, a seguir transcrito: Pedi os autos. Verifico
que a Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará não foi intimada da decisão às fls. 282/284 e que o Ministério Público,
embora intimado para apresentar memoriais finais, apresentou manifestação não condizente com a qual fora intimado. Visando
o interesse público e a regularidade processual, determino que: a) Intime-se a OAB da decisão de fls. 282/284; b) Intime-se o
Ministério Público e o Município de Quixeramobim para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações finais; c) Logo
após a manifestação do Ministério Público e do Município de Quixeramobim, ou o transcurso in albis do prazo inerente aos
autores, intimem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações finais. Tudo cumprido, conclusos
os autos para julgamento. Quixeramobim (CE), 10 de agosto de 2018. Kathleen Nicola Kilian. Juíza de Direito.
ADV: JACY CHAGAS PINTO (OAB 10336/CE), ADV: DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (OAB 111/
CE), ADV: ANTONIO JORGE CHAGAS PINTO (OAB 10101/CE) - Processo 0015057-49.2017.8.06.0154 - Interdição - Tutela e
Curatela - REQUERENTE: M.G.S.O. - A DRA. KATHLEEN NICOLA KILIAN, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de
Quixeramobim, Estado do Ceará, por nomeação legal etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitou pelo expediente e Secretaria desta 1ª Vara da Comarca de Quixeramobim-CE, os autos da Ação de Curatela
em epígrafe, e que por Sentença deste Juízo neles proferida, foi DECRETADA a Interdição de FRANCISCO ANDREONES ROSA
DA SILVA, brasileiro, C. P. F nº 042.879.943-45. nascido aos 16/01/1992, filho de Francisco Antônio Rosa da Silva e de Maria
Gláucia Oliveira da Silva, residente na Fazenda Vila Várzea Grande, neste Município, em razão de ele(a) sofrer de Retardo
Mental e Distúrbio Auditivo - CID 10 F 71 e F 06, não tendo condições de exercer as atividades mais simples do quotidiano,
tendo-lhe sido nomeado(a) CURADOR(A), o(a) Sr(a). MARIA GLÁUCIA DA SILVA OLIVEIRA, brasileira, solteira, residente no
mesmo endereço do(a) interditando(a), cujo munus será exercido sem limites. O presente edital deverá ser publicado três
vezes com intervalo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 1.184 do Código de Processo Civil. Dado e passado nesta cidade de
Quixeramobim-CE, aos 19 de junho de 2019. Eu, _______ Marcus Tadeu de Oliveira, Técnico Judiciário, o digitei. Eu, ________,
Ana Marcia Lemos da Silva, Supervisora de Unidade Judiciária, o subscrevi. Kathleen Nicola Kilian Juíza de Direito
ADV: TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR (OAB 7216/CE), ADV: PEDRO VICTOR PIMENTEL AZEVEDO (OAB 31392/
CE), ADV: PEDRO IGOR PIMENTEL AZEVEDO (OAB 31391/CE) - Processo 0015457-97.2016.8.06.0154 (apensado ao processo
0016202-77.2016.8.06.0154) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - EXEQUENTE: BANCO
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DO NORDESTE DO BRASIL S.A - EXECUTADO: Mariana Barros da Silva Me - INTIMAR o(a)(s) advogado(a)(s) Dr. Pedro
Igor Pimentel Azevedo - OAB/CE nº 31.391, Dr. Pedro Victor Pimentel Azevedo - OAB/CE nº 31.392 e Dr. Tarcísio Rebouças
Porto Junior - OAB/CE nº 7.216, acerca do inteiro teor da parte dispositiva da sentença proferida às fls. 116/117 dos autos,
a seguir transcrita: “Isto posto, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, EXTINGO, por sentença,
a presente execução, em face do pagamento. Outrossim, procedo o desbloqueio no Bacenjud, conforme documento que
adiante se vê. Cada parte arcará com os honorários advocatícios dos seus respectivos patronos, na forma requestada à fl. 112.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais.
Quixeramobim/CE, 06/08/2019. Kathleen Nicola Kilian. Juíza de Direito.”
ADV: MURILO GADELHA VIEIRA BRAGA (OAB 14744/CE), ADV: VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE (OAB 19783/
CE), ADV: VANESSA SILVA SEVERO (OAB 8333/CE) - Processo 0016360-35.2016.8.06.0154 - Ação Civil de Improbidade
Administrativa - Improbidade Administrativa - REQUERENTE: Ministerio Publico Estadual do Ceara e outro - REQUERIDO:
Aluisio Cosmo Lima - Intimar os advogados do requerido, Dr. MURILO GADELHA VIEIRA BRAGA - OAB/CE nº 14.744,
Dra. VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE - OAB/CE nº 19.783 e Dra. VANESSA SILVA SEVERO - OAB/CE nº 8.333,
acerca do inteiro teor do despacho proferido às fls. 1166, a seguir transcrito: “R. h. Intimem-se as partes para apresentarem
memoriais finais, que serão apresentadas pelo Município de Quixeramobim e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze)
dias, assegurada vista dos autos (art. 364, § 2º do CPC). Expedientes necessários. Quixeramobim (CE), 24 de julho de 2019.
Kathleen Nicola Kilian. Juíza de Direito.”
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE) - Processo 002861032.2018.8.06.0154 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - REQUERENTE: Banco Honda S/A - : Eduardo de Menezes
Costa - FINALIDADE: INTIMAR o(a)(s) advogado(a)(s) da parte requerente Dr. HIRAN LEÃO DUARTE OAB-CE Nº 10.422 A e
Dra. ELIETE SANTANA MATOS OAB-CE 10.423, da parte dispositiva da sentença proferida às fls. 65/66 dos autos do processo
supra, no seguinte teor: ....Ante o exposto, EXTINGO sem resolução do mérito o presente feito, o que faço com fundamento
no art. 485, inciso III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil. P.R.I. Exaustos os prazos, arquivem-se os presentes autos com as
cautelas legais. Expedientes necessários. Quixeramobim, 23/07/2019. Dra. Kattleen Nicola Kilian, Juíza de Direito,
ADV: JOSE LOURINHO COELHO NETO (OAB 36559-0/CE) - Processo 0029215-75.2018.8.06.0154 - Procedimento Comum
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisco Jose Parente Pinheiro - REQUERIDO: Cstore e outro - INTIMAR
o advogado, Dr. JOSÉ LOURINHO COELHO NETO - OAB/CE nº 36.559, para comparecer à audiência de conciliação/mediação,
no dia 04 de novembro de 2019, às 08h, no Fórum local, Av. Dr. Joaquim Fernandes, 670, Quixeramobim-Ce, nos autos em tela.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM
JUIZ(A) DE DIREITO KATHLEEN NICOLA KILIAN
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA MARCIA LEMOS DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0183/2019
ADV: THATIANY EMMANUELLE DA SILVA CARNEIRO (OAB 29548/CE) - Processo 0000779-09.2018.8.06.0154 Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Edimar Oereira do Nascimento - REQUERIDO:
Estado do Ceará - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Diante do exposto e demais regras e princípio atinentes
à espécie, julgo PROCEDENTE a pretensão inserta na peça inaugural, para o só fim de confirmar os efeitos da decisão de
antecipação de tutela proferida às fls. 22/26. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I. Quixeramobim, 12 de Junho de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: GEORGIA MARILIA HONORATO PINTO COSTA (OAB 18018/CE), ADV: KRISTIANE DA SILVA MARTINS (OAB 25443/
CE), ADV: KARLUS ANDRE HOLANDA MARTINS (OAB 26710/CE) - Processo 0000899-52.2018.8.06.0154 - Monitória - Títulos
de Crédito - REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - REQUERIDA: Lesli Yohana Andrade Costa - Flavia
Agostinho de Araujo - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Diante do exposto, rejeito os presentes embargos à
ação monitória e, consequentemente, julgo PROCEDENTE o pedido do autor e, nestas circunstâncias, reconheço o direito da
parte autora ao crédito no valor de R$ 18.712,72 (dezoito mil, setecentos e doze reais e setenta e dois centavos) acrescidos
de juros de mora de 1% (um por cento ao mês), devidos desde a citação válida e correção monetária pelo INPC, desde o
vencimento da obrigação, devido pela requerida, nos termos da inicial, razão pela qual fica convertido o mandado inicial em
executivo, com fundamento no art. 701, § 2º, do CPC, podendo a parte autora, caso queira, dar prosseguimento ao feito na
forma do art. 513, caput, e seguintes do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. P. R. I. Expedientes necessários. Quixeramobim, 18 de Junho de 2019. Dra.
Kathleen Nicola Kilian.
ADV: JACY CHAGAS PINTO (OAB 10336/CE) - Processo 0001300-51.2018.8.06.0154 - Guarda - Guarda - REQUERENTE:
A.A.A. - MENOR: M.K.S.A. - K.S.A. - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Ante o exposto, julgo procedente o
pedido formulado na inicial e defiro a guarda dos menores MÁRIO KAUAN DE SOUSA ABREU e KAYLANE DE SOUSA ABREU
a autora, ANDREA ABREU ALVES. Por fim, determino à Secretaria de Educação do Município de Quixeramobim, para que
providencie à inserção da menor KAYLANE DE SOUSA ABREU em estabelecimento educacional adequado, de acordo com
as peculiaridades biopsicossociais da infante, a serem averiguadas, caso necessário, em estudo por órgão competente do
município. Sem custas. P.R.I.C. Quixeramobim, 26 de Agosto de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA ALMEIDA (OAB 3994/CE) - Processo 0001309-13.2018.8.06.0154 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria AlvesPereira de Sousa - REQUERIDO: Estado do Ceará
- Município da Cidade de Quixeramobim - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Diante do exposto e demais
regras e princípio atinentes à espécie, julgo PROCEDENTE a pretensão inserta na peça inaugural, para o só fim de confirmar os
efeitos da decisão de antecipação de tutela proferida às fls. 34/38. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Certificada a ocorrência
do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I. Quixeramobim, 19 de Junho de 2019. Dra.
Kathleen Nicola Kilian.
ADV: RAFAELA ALVES BEZERRA (OAB 28860/CE) - Processo 0001948-31.2018.8.06.0154 - Mandado de Segurança Liminar - IMPETRANTE: Felipe Geronimo da Silva - Danilo Uchoa da Costa - IMPETRADO: Prefeito Municipal de Quixeramobim
- INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Diante do exposto, pelas razões acima assentadas e em conformidade
com o parecer ministerial, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, DENEGO
a segurança em razão da ocorrência da decadência. Sem custas e sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/09 e art. 10, III, da
Lei nº 12.381/94 - Regimento de Custas do Estado do Ceará). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expedientes necessários.
Quixeramobim, 07 de Junho de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
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ADV: PEDRO IGOR PIMENTEL AZEVEDO (OAB 31391/CE) - Processo 0002003-45.2019.8.06.0154 - Procedimento Comum
- Obrigações - REQUERENTE: Maria Dueba Nogino da Silva - REQUERIDO: Município da Cidade de Quixeramobim - INTIMAR
O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Isto posto, determino o cancelamento da distribuição e, assim, declaro EXTINTO o
feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas cautelas legais. Quixeramobim, 01 de Julho de 2019. Dra. Kathleen
Nicola Kilian.
ADV: JACY CHAGAS PINTO (OAB 10336/CE), ADV: CAIO ROMERO RODRIGUES CABRAL (OAB 17065/CE), ADV:
ANTONIO JORGE CHAGAS PINTO (OAB 10101/CE) - Processo 0002013-89.2019.8.06.0154 - Procedimento Comum Obrigações - REQUERENTE: Jose Roberto Candido Barreto - REQUERIDO: Imobiliaria Transvaal Ltda - INTIMAR O ADVOGADO
DA SENTENÇA A SEGUIR: Isso posto, ante as considerações supra, HOMOLOGO o acordo de fls. 53/54 celebrado entre as
partes para que surta seus efeitos jurídicos e legais. P.R.I.C. Transitado em julgado, arquivem-se com as devidas cautelas
legais. Quixeramobim, 01 de Agosto de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB 11229/CE) - Processo 0002125-58.2019.8.06.0154 - Ação Penal de
Competência do Júri - Crime Tentado - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Francisco Matheus
Olinda Barbosa - FINALIDADE: INTIMAR o advogado do réu, DR. ANTÔNIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, OAB/CE Nº 11.229,
de todo o teor do Despacho proferido no Termo de Audiência de fls. 114/116, dos autos do processo em epígrafe, a seguir
transcrito: () Encerrada a instrução, pela MMª Juíza foi determinada a apresentação de alegações finais escritas pelas partes,
ficando o prazo consecutivo de 05 (cinco) dias para cada uma, devendo ser juntada inicialmente as alegações da acusação e
em seguida as de defesa.
ADV: JACY CHAGAS PINTO (OAB 10336/CE) - Processo 0002629-64.2019.8.06.0154 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 Levantamento de Valor - REQUERENTE: Francisca Lucia de Santana Oliveira - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A
SEGUIR: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para, em consequência, determinar expedição de ALVARÁ
JUDICIAL para que a autora Francisca Lúcia de Santana Oliveira possa transferir o veículo descrito na petição inicial junto ao
DETRAN-CE, permitindo-lhe pagar eventuais multas e encargos no ato da transferência. Transitada em julgado, expeça-se o
competente alvará. P.R.I. Expedientes necessários. Quixeramobim, 07 de Agosto de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: ROMARIO FERNANDES RAFAEL (OAB 25393/CE) - Processo 0003155-31.2019.8.06.0154 - Mandado de Segurança
- Antecipação de Tutela / Tutela Específica - IMPETRANTE: Lana Yasmin de Oliveira Lobo - IMPETRADO: Prefeito Municipal de
Quixeramobim - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Diante do exposto, reconheço liminarmente a ocorrência
da decadência do presente feito, com fulcro no art. 487, I, e art. 332, § 1º, ambos do CPC. Publique-se. Registre. Intime-se a
autora. Com o trânsito julgado, intime-se o requerido da sentença nos termos do art. 241, do CPC. Expedientes necessários.
Quixeramobim, 19 de Junho de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: THIAGO ANTONIO DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 21119/CE) - Processo 0004627-34.2000.8.06.0154 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Fazenda Nacional - EXEQUIDO: Antonio Evandi de Souza - INTIMAR ADVOGADO DA
PARTE EXECUTADA DO DESPACHO de fl. 380 A SEGUIR: R. h. Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do auto
de avaliação de fl. 377, no prazo de cinco dias. Expedientes necessários. Quixeramobim, 30 de abril de 2019. Kathleen Nicola
Kilian- Juíza de Direito.
ADV: MURILO GADELHA VIEIRA BRAGA (OAB 14744/CE), ADV: VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE (OAB 19783/
CE), ADV: LAURO RIBEIRO PINTO JUNIOR (OAB 7397/CE), ADV: FABRICIO MOREIRA DA COSTA (OAB 10373/CE) Processo 0008871-54.2010.8.06.0154 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade Administrativa - REQUERENTE:
Ministério Público - REQUERIDA: Maria do Socorro Pinheiro Coutinho - Lauro Ribeiro Pinto Junior - Tarcizio de Almeida Coelho
- Joao Gomes do Nascimento Filho - INTIMAR os advogados dos requeridos, Dr. MURILO GADELHA VIEIRA BRAGA OAB/CE
nº 14.744, Dra. VANICE MARIA CARVALHO FONTENELE OAB/CE nº 19.783, Dr. LAURO RIBEIRO PINTO JÚNIOR OAB/CE
nº 7.397 e Dr. FABRÍCIO MOREIRA DA COSTA OAB/CE nº 10.373, acerca do inteiro teor da Decisão proferida às fls. 3416, a
seguir transcrita: “R. h. Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado
do Ceará em face de Maria do Socorro Pinheiro Coutinho e outros. Parecer ministerial às fls. 3.414/3.415, no qual o órgão
ministerial pugnou pela decretação da revelia da promovida COOZEQ. Nos presentes autos a promovida COOZEQ foi notificada
e apresentou defesa preliminar através de procurador constituído, tendo portanto ciência inequívoca da existência da demanda,
onde lhe foi assegurado o contraditório. Destarte, após o recebimento da inicial a requerida COOZEQ deixou de ser citada,
em virtude de não ter sido localizada, no mesmo endereço em que foi anteriormente notificada para apresentação de defesa
preliminar, não comunicando sua mudança de endereço. Desta forma, decreto a revelia da COOZEQ, nos termos do art. 344 e
seguintes do CPC e ANUNCIO o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, no entanto, tendo em vista
o dever de assegurar aos litigantes a ampla defesa, DETERMINO a intimação das partes para, caso queiram, no prazo de 05
(cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir e, em caso positivo, de logo explicitem os fatos e circunstâncias
cuja existência se deseja comprovar e o grau de pertinência que entendem existir entre tal comprovação e o deslinde do mérito
da demanda. Expedientes necessários. Quixeramobim/CE, 25 de julho de 2019. Kathleen Nicola Kilian. Juíza de Direito.
ADV: ANTONIO JORGE CHAGAS PINTO (OAB 10101/CE), ADV: LILIANE DE SIQUEIRA SARAIVA (OAB 30235/CE), ADV:
KARLUS ANDRÉ HOLANDA MARTINS (OAB 26710-0/CE) - Processo 0009415-66.2015.8.06.0154 - Interdito Proibitório Perdas e Danos - REQUERENTE: Gleison Nobre Camara - REQUERIDO: Jose Alves Fernandes - INTIMAR O ADVOGADO DA
SENTENÇA A SEGUIR: Ante o exposto, e à luz dos demais princípios e regras atinentes à espécie, julgo procedente o pedido
inicial, determinando ao promovido que se abstenha de adotar qualquer conduta que caracterize esbulho ou turbação da posse,
sob pena de multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por cada turbação, mantendo-se assim, o autor na posse do imóvel debatida
nestes autos. Condeno ao réu no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10 % o valor da causa,
na forma do art. 85, §2º do NCPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. Quixeramobim, 16 de Junho de 2019.
Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: JOSE VALDO DE MELO JUNIOR (OAB 10461/CE) - Processo 0009667-11.2011.8.06.0154 - Procedimento Comum Crédito Rural - REQUERENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A - REQUERIDO: Antonio Ferreira de Lima - INTIMAR
O ADVOGADO DO BANCO DO NORDESTE DOS TRÊS ÚLTIMOS PARÁGRAFOS DO DESPACHO DE FL. 112 A SEGUIR
TRANSCRITO: “....Diante desse cenário, bem como observando que as custas foram devidamente juntada as autos, determino
que se desentranhe a petição de fls. 110/111 e entregue ao subscritor, bem como, nesse momento processual, que se intime
o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 1.960,96 (mil, novecentos e sessenta
reais e noventa e seis centavos), conforme memória de cálculo de fl. 102 e, desde já, indicar bens passíveis de penhora. O
prazo para o executado efetuar a sua impugnação, nos próprios autos, independente de penhora ou segurança do juízo, é de
15 (quinze) dias, contados do término do prazo para pagamento voluntário. Não efetuando o pagamento no prazo previsto no
caput do art. 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% (dez) e, também de honorários de advogado de 10% (dez)
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por cento.. Quixeramobim, 27 de fevereiro de 2019. Kathleen Nicola Kilian, Juíza de Direito .BEM COMO DO DESPACHO
de fls. 113 a segiur transcrito:” Pedi os autos. Chamo o feito à ordem para corrigir um erro material no despacho de fl. 112,
portanto, na oportunidade em que ....”se intime o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia
de R$ 1.960,96 (mil, novecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme memória de cálculo de fl. 102..”, lê-se
corretamente: “se intime o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de R$ 2.356,85 (dois
mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme memória de cálculo de fl. 102 “... Quixeramobim, 28
de fevereiro de 2019. Kathleen Nicola Kilian, Juíza de Direito.
ADV: ROMULO DE OLIVEIRA COELHO (OAB 19315/CE) - Processo 0009674-32.2013.8.06.0154 - Execução Fiscal
- Dívida Ativa - EXEQUENTE: A Uniao - EXEQUIDO: Francisco Romulo Coelho de Figueiredo - INTIMAR ADVOGADO DO
EXECUTADO DO DESPACHO DE FL. .85 a seguir transcrito “Recebidos hoje. A União requereu o bloqueio de valores em nome
do executado, no entanto, no decorrer do processo há considerável número de pedidos do exequente de suspensão, tendo em
vista o parcelamento do débito, sendo assim, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se
manifestar acerca de eventual quebra de acordo de parcelamento. Expedientes necessários. Quixeramobim, 12 de julho de
2019. Kathleen Nicola Kilian Juíza de Direito.
ADV: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DA SILVA (OAB 18107/CE), ADV: NESTOR SOUSA FACUNDO (OAB 18505/CE) Processo 0010700-65.2013.8.06.0154 - Monitória - Títulos de Crédito - REQUERENTE: D.D.B.S.S. - REQUERIDO: J.H.S.M.
- INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Isso posto, DECLARO extinto o processo, abstendo-me de apreciá-lo
meritoriamente, o que faço com fulcro na legislação em comento. P.R.I. Exaustos os prazos, arquivem-se os presentes autos
com a devida baixa. Quixeramobim, 09 de Julho de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: RENILSON GOMES DE SOUSA (OAB 32980/CE), ADV: LUCAS BRITO DE OLIVEIRA (OAB 32979/CE) - Processo
0010993-64.2015.8.06.0154 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Renaldo Oliveira
Medeiros - REQUERIDO: Sergio Luis Martins Rodrigues - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: Isso posto,
DECLARO extinto o processo, abstendo-me de apreciá-lo meritoriamente, o que faço com fulcro na legislação em comento. .
Exaustos os prazos, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C. Quixeramobim, 29 de Julho de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 23747/CE) - Processo 0011782-34.2013.8.06.0154 - Monitória - Perdas e Danos REQUERENTE: Banco Fiat S.a - REQUERIDO: Manoel Messias dos Santos Barbosa - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA
A SEGUIR: Isso posto, DECLARO extinto o processo, abstendo-me de apreciá-lo meritoriamente, o que faço com fulcro na
legislação em comento. Outrossim, torno sem efeito o Auto de Penhora, Depósito e Avaliação às fls. 63/64. P.R.I. Exaustos os
prazos, arquivem-se os presentes autos com a devida baixa. Quixeramobim, 26 de Agosto de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: FRANCISCO NELSON SILVA COSTA (OAB 30595/CE) - Processo 0015361-48.2017.8.06.0154 - Divórcio Consensual
- Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: A.D.P.S.L. e outro - FINALIDADE: INTIMAR o(s) advogado(s) da requerente,
DR. FRANCISCO NELSON SILVA COSTA, OAB/CE nº 30.595, de todo o teor da parte dispositiva da Sentença proferida às fls.
84/85, dos autos do processo supra, a seguir transcrita: Ante o exposto, considerando que o devedor de alimentos satisfez sua
obrigação nos termos propostos na inicial, hei por bem extinguir o cumprimento de sentença de fls. 54/57 com fundamento no
art. 924, inciso II, da Lei Processual Civil. P.R.I.. Ciência ao Ministério Público. Por outro lado, oficie-se com a urgência que o
caso requer, solicitando a devolução da carta precatória expedida com a finalidade de dar cumprimento ao mandado de prisão,
sem o devido cumprimento. Outrossim, em face da certidão de fl. 72, intime-se a parte autora para acostar planilha atualizada
do débito para fins de realização da penhora na forma solicitada às fls. 42/43, no prazo de cinco dias. Quixeramobim/CE, 13 de
agosto de 2019. Kathleen Nicola Kilian - Juíza de Direito.
ADV: RICARDO ALEXANDER EDUARDO CAVALCANTE (OAB 22566/CE) - Processo 0016470-34.2016.8.06.0154 - Ação
Civil Pública - Dano ao Erário - REQUERENTE: Ministério Público do Estado do Ceará - REQUERIDO: Aluisio Cosmo Lima
- INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: PELO ACIMA EXPOSTO, julgo improcedentes os pleitos deduzidos na
inicial. Torno sem efeito a decisão liminar proferida às fls.131-136. Oficie-se aos cartórios de registro de imóveis desta Comarca
de Quixeramobim para que averbe os imóveis pertencentes ao requerido para que retire-se eventual restrição de inalienabilidade
relacionada a este processo. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes dessa
decisão. Publique-se, Registre-se e Intime-se. Quixeramobim, 02 de Agosto de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: PEDRO VICTOR PIMENTEL AZEVEDO (OAB 31392/CE) - Processo 0017268-58.2017.8.06.0154 - Alvará Judicial
- Lei 6858/80 - Dependente de Autorização - REQUERENTE: Maria Lucilene Faustino de Sousa - INTIMAR O ADVOGADO
DA SENTENÇA A SEGUIR: Isso posto, ante as razões acima alinhadas, com fulcro no art. 2º da Lei nº 6.858/80, JULGO
PROCEDENTE o pedido exordial para, em consequência, determinar expedição de ALVARÁ JUDICIAL junto ao Banco Bradesco
S.A, para que a promovente possa realizar o levantamento de valores depositados em nome dos “de cujus” JOSÉ FAUSTINO DE
SOUSA e MARIA DE LOURDES DE SOUSA. Transitada em julgado, expeça-se o competente alvará. P.R.I. Empós, arquivem-se
com as cautelas legais. Expedientes necessários. Quixeramobim, 03 de Julho de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: CARLOS ADEMA DA ROCHA (OAB 9059/CE), ADV: CARLOS EDUARDO SOARES ROCHA (OAB 22058/CE), ADV:
CRISTIANE BELINATE GARCIA LOPES (OAB 19937/PR) - Processo 0018036-81.2017.8.06.0154 - Procedimento Comum
- Contratos Bancários - REQUERENTE: Ileuda Vaz de Sousa - REQUERIDO: Bv Financeira S/a. Credito, Financiamento e
Investimentos - INTIMAR O ADVOGADO DA SENTENÇA A SEGUIR: 3. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos do art. 487,
I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da autora. Condeno a promovente ao pagamento de honorários advocatícios no
importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimemse. Expedientes necessários. Quixeramobim, 15 de Julho de 2019. Dra. Kathleen Nicola Kilian.
ADV: PEDRO VICTOR PIMENTEL AZEVEDO (OAB 31392/CE), ADV: PEDRO IGOR PIMENTEL AZEVEDO (OAB 31391/CE)
- Processo 0029465-11.2018.8.06.0154 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Prefeitura Municipal de Quixeramobim
- EXECUTADO: Helialdo & Vanderlete Combustiveis Ltda - INTIMAR ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA DO DESPACHO
DE FL. 32 A SEGUIR TRANSCRITO “R. h. Em face da informação de fl. 31, intime-se o requerido para se manifestar acerca
do pagamento dos honorários sucumbenciais, no prazo de cinco dias. Expedientes necessários. Quixeramobim, 24 de julho de
2019. Kathleen Nicola Kilian - Juíza de Direito

COMARCA DE QUIXERAMOBIM - 2ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS)
Processo nº: 0000308-90.2018.8.06.0154
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Classe:
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto:
Roubo
Réu: Aurisio Holanda da Silva e outro
A Dra. Kathleen Nicola Kilian, Juíza de Direito/Respondendo pela 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim, Estado do Ceará,
por nomeação legal, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e respectiva
Secretaria, os termos da Ação Penal - Procedimento Ordinário, com infração tipificada no art. 157, § 2º, inciso II do Código
Penal, que a Justiça Pública desta Comarca move contra os acusados Aurisio Holanda da Silva e Erandir da Silva Marques,
estando o acusado ERANDIR DA SILVA MARQUES, também conhecido como Cafuringa, brasileiro, solteiro, natural de Boa
Viagem(CE), nascido em 13/04/1999, filho de Antonio da Silva Marques e Francisca Maria Rodrigues da Silva, atualmente em
lugar incerto e não sabido, bem como não sendo possível citá-lo pessoalmente, é o presente para CITÁ-LO para que responda,
por escrito, à imputação que lhe é dirigida, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP), nos autos do processo em epígrafe. E,
para conhecimento do acusado acima nominado e qualificado, é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de
costume. Eu, Maria Lenilce de Freitas, Técnica Judiciária, o digitei. Eu, Devgi Bruno de Sousa Teixeira, Supervisor de Unidade
Judiciária, o subscrevi.
Quixeramobim/CE, em 08 de agosto de 2019.
Kathleen Nicola Kilian
Juíza de Direito/Respondendo
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
Processo nº: 0002034-17.2009.8.06.0154
Classe Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de direito autoral
Ministério Público:
Ministério Público do Estado do Ceará
Réu: José Aurílio Araújo Siqueira
O(A) Dr.(a) Rogaciano Bezerra Leite Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim por nomeação legal etc.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, no
processo a que responde perante este Juízo, o(a) réu(ré) JOSÉ AURÍLIO ARAÚJO SIQUEIRA, conhecido como “Baldock”,
brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Maracanaú(CE), nascido em 18/08/1989, filho de Antonia Rosenir Araújo Siqueira,
por infração ao delito previsto no artigo 184, § 2º do Código Penal, fato ocorrido no dia 09/06/2009 do Inquérito Policial nº
098/2009 Delegacia Municipal de Quixeramobim(CE), estando atualmente em lugar incerto e não sabido, e para que não
se alegue ignorância e que chegasse ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz, em observância aos preceitos da Lei,
publicar este edital no órgão oficial e, ainda, no átrio deste Fórum, todo o teor decisório (Sentença de Extinção de Punibilidade
de fls. 61/62), cuja parte dispositiva é a seguinte: Postas estas considerações, reconheço que se encontra caracterizada a
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato cominada ao tipo penal, e declaro a extinção da punibilidade de JOSE
AURILIO ARAUJO SIQUEIRA em relação aos possíveis delitos tratados nestes autos, nos termos do artigo 107, inciso IV,
do Código Penal. Em consequência, determino o arquivamento dos presentes autos. P. R. I. Expedientes necessários, com
baixa no sistema. Quixeramobim-CE, 12 de dezembro de 2018. (a)Edison Ponte Bandeira de Melo. Juiz de Direito. Grupo de
Descongestionamento do Interior. Como não foi possível intimá-lo(a) pessoalmente, pelo presente edital fica intimado(a) da
mencionada sentença. Eu, Maria Lenilce de Freitas, Técnica Judiciária, o digitei. Eu,Marisa Fragoso Sobreira, Supervisora de
Unidade Judiciária/Respondendo, o subscrevi.
CUMPRA-SE. Quixeramobim/CE., em 02 de setembro de 2019.
Rogaciano Bezerra Leite Neto
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Processo n.º: 0011622-09.2013.8.06.0154
Classe:
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto:
Crimes do Sistema Nacional de Armas
Ministério Público
Ministério Público do Estado do Ceará
Réus Carlos Jean Batista da Silva e outro
O Dr. Rogaciano Bezerra Leite Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim por nomeação legal etc.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, no
processo a que responde perante este Juízo, o réu CARLOS JEAN BATISTA DA SILVA, brasileiro, união estável, natural de
Quixeramobim(Ce), nascido em 04/11/1986, pai Raimundo Nonato Batista da Silva, mãe Maria Zildamir Luciano de Araújo,
atualmente em lugar incerto e não sabido, por fato ocorrido no dia 03/11/2013, do Inquérito Policial nº 536 - 00300/2013
Delegacia Municipal de Quixeramobim(CE), foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena
definitiva de 02 (DOIS) ANOS e 05(CINCO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIAS MULTA, fixada à
razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, o regime inicial é o SEMIABERTO ante a
reincidência do réu, sendo-lhe CONCEDIDO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, se por outro motivo não estiver preso.
Em que pese as circunstâncias favoráveis do art. 59 do Código Penal, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, ante o teor do art. 44, II do Código Penal (reincidência em crime doloso). O réu foi condenado
ainda ao pagamento das custas processuais, tudo conforme sentença de fls. 77/78v, datada de 13/12/2018. Como não foi
possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente edital fica intimado da mencionada sentença, da qual poderá interpor o recurso
cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, que correrá após o término do prazo fixado no edital, nos termos do artigo 392, §1º e §2º,
do CPP. Eu, Maria Lenilce de Freitas, Técnica Judiciária, o digitei. Eu, Devgi Bruno de Sousa Teixeira, Diretor de Secretaria, o
subscrevi.
Quixeramobim/CE, em 28 de agosto de 2019.
Rogaciano Bezerra Leite Neto
Juiz de Direito
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
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Processo nº: 0011436-49.2014.8.06.0154
Classe Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Ministério Público:
Ministério Público do Estado do Ceará
Réu: Luis Carlos Fernando de Lima
O(A) Dr.(a) Rogaciano Bezerra Leite Neto, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim por nomeação legal etc.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que,
no processo a que responde perante este Juízo, o(a) réu(ré) LUIS CARLOS FERNANDO DE LIMA, cognominado “CACÁ”,
brasileiro, solteiro, natural de Quixeramobim(CE), nascido em 07/12/1993, pai Jose Airton Pereira da Silva, mãe Sebastiana
Fernandes de Lima, por infração ao artigo art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, todos do CPB e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69
do CPB, fato ocorrido no dia de 08/09/2014 do Inquérito Policial nº 536 00179/2014 Delegacia Municipal de Quixeramobim(CE),
estando atualmente em lugar incerto e não sabido, e para que não se alegue ignorância e que chegasse ao conhecimento de
todos, mandou o MM. Juiz, em observância aos preceitos da Lei, publicar este edital no órgão oficial e, ainda, no átrio deste
Fórum, todo o teor decisório (Sentença Absolutória de fls. 206/214), cuja parte dispositiva é a seguinte: Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu LUIS CARLOS FERNANDO DE LIMA, qualificado nos autos, pela prática
dos crimes previsto no art. 157, §2º, II c/c art.14, II, todos do CPB e art.244-B do ECA, na forma do art. 69 do CPB, por não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, consoante o art. 386, V, do CPP. Transitada esta em julgado, arquivem-se
os autos, com as comunicações de estilo. P. R. I. C. Quixeramobim/CE, 08 de abril de 2019. (a) Rogaciano Bezerra Leite Neto.
Juiz de Direito. Como não foi possível intimá-lo(a) pessoalmente, pelo presente edital fica intimado(a) da mencionada sentença.
Eu, Maria Lenilce de Freitas, Técnica Judiciária, o digitei. Eu, Devgi Bruno de Sousa Teixeira, Supervisor de Unidade Judiciária,
o subscrevi.
Quixeramobim/CE., em 28 de agosto de 2019.
Rogaciano Bezerra Leite Neto
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM
JUIZ(A) DE DIREITO ROGACIANO BEZERRA LEITE NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DEVGI BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0164/2019
ADV: PAULO EDUARDO DA SILVA PAZ (OAB 36039/CE), ADV: PAULO EDUARDO DA SILVA PAZ (OAB 036039/CE) Processo 0050017-60.2019.8.06.0154 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: A.B.S.A.P.R.L.A.J.R.K.M.S. - Ante
o exposto, INDEFIRO a petição inicial, por reconhecer a ausência de interesse processual, pelo que fica o presente processo
extinto sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I, ambos do CPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Certificada a ocorrência do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
ADV: ROMARIZ PINHEIRO DE SOUZA NETO (OAB 40858/CE), ADV: ANTONIO EDINARDO DA SILVA (OAB 41185/CE) Processo 0050054-87.2019.8.06.0154 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento - REQUERENTE: Antônio Francimauro
Lopes da Silveira - Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM
JUIZ(A) DE DIREITO ROGACIANO BEZERRA LEITE NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA DEVGI BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0163/2019
ADV: OSVALDO SOUSA DE ASSIS JUNIOR (OAB 11998/CE) - Processo 0000098-20.2010.8.06.0154 - Cautelar Inominada
- Perdas e Danos - REQUERENTE: Fátima Pimenta Vitor - REQUERIDO: João de Araújo Carneiro - Intimar do despacho: Diante
da informação de fl. 1.202, verifica-se que não há nenhum restrição do veículo MARCA/MODELO CHEVROLET/D20, ANO/
MODELO 93/94, PLACA HUR 4800, RENAVAM 614296315, CHASSI 9BG2442BRPC002532, referente a este processo. Assim,
intime-se o advogado, Osvaldo Sousa de Assis Júnior, OAB/CE nº 11.998, para que, prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca
do ofício de fl. 1.202 ou requeira o que entender de direito. Expedientes necessários. Quixeramobim, 29 de julho de 2019. (a)
Rogaciano Bezerra Leite Neto. Juiz de Direito.
ADV: JAREDE FELÍCIO FEIJÃO (OAB 29527/CE) - Processo 0002266-77.2019.8.06.0154 - Procedimento Comum Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Eduardo Rodrigues de Sousa - REQUERIDO: Banco Mercantil do Brasil
Financiamentos S/A - BANCO DO BRASIL S/A AG - QUIXERAMOBIM-CE - Intimar o(a) advogado(a) e a parte autora, através de
seu advogado (CPC, art. 334, § 3º) da audiência de conciliação, designada para o dia 07 de novembro de 2019, às 15h00min,
que se realizará perante a Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Quixeramobim, no Fórum local, na Av. Dr. Joaquim Fernandes,
670, Centro, Quixeramobim-Ce.
ADV: JOAO ALVES TAVEIRA FILHO (OAB 37776/CE) - Processo 0002804-58.2019.8.06.0154 (processo principal 001686356.2016.8.06.0154) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Violência Doméstica Contra a Mulher - REQUERENTE:
Francisco Dionesio Rocha de Souza - Intimar o advogado do requerente da sentença a seguir transcrita: Tratam os presentes
autos de pedido de revogação de prisão preventiva aplicada ao requerente Francisco Dionesio Rocha de Souza, em virtude
do descumprimento de medidas protetivas determinadas por este Juízo. Com efeito, verifica-se que o requerente já teve sua
liberdade provisória deferida no processo de nº 16863-56.2016.8.06.0154, decisão proferida em sede de audiência de custódia,
de fls. 74/75, não restando, portanto, objeto à presente demanda. Isto posto, determino o arquivamento do presente processo
com as cautelas de estilo. Expedientes necessários. Quixeramobim/CE, 25 de abril de 2019. (a)Rogaciano Bezerra Leite Neto.
Juiz de Direito
ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 22910/CE), ADV: JACY CHAGAS PINTO (OAB 10336/CE), ADV:
ANTONIO JORGE CHAGAS PINTO (OAB 10101/CE) - Processo 0011043-27.2014.8.06.0154 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: Jose Rondinele Cavalcante - REQUERIDO: Telefonica Brasil S.a (vivo) Intimar do despacho: Diante do retorno dos autos da instância recursal, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias,
requerer o que entender cabível, sob pena de envio dos autos ao arquivo. Expedientes necessários. Quixeramobim, 30 de julho
de 2019. (a) Rogaciano Bezerra Leite Neto. Juiz de Direito.
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ADV: DIANA ROMBALDI (OAB 104192/RS), ADV: ROBERTA DRESCH (OAB 88561-0/RS) - Processo 001721662.2017.8.06.0154 - Execução de Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - EXEQUENTE: Grandene S/A - EXECUTADO: Itala
Rodrigues Melo Me - Intime-se o exequente, por seu procurador, para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender
cabível, diante da certidão de fl. 129-verso, expedida pelo Sr. Oficial de Justiça, nos presente autos.

COMARCA DE QUIXERÉ - VARA UNICA DA COMARCA DE QUIXERÉ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUIXERÉ
JUIZ(A) DE DIREITO ABRAÃO TIAGO COSTA E MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RAVENA RAYANE SILVA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0231/2019
ADV: LAECIO DE SOUSA LIMA (OAB 30005-0/CE) - Processo 0004033-89.2015.8.06.0155 - Procedimento Comum Alimentos - REQUERENTE: J.A.C.M. - Intimação da parte autora, por seu advogado, para se manifestar acerca das certidões
de fls. 159/160.

COMARCA DE REDENÇÃO - VARA UNICA DA COMARCA DE REDENÇÃO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE REDENÇÃO
JUIZ(A) DE DIREITO BERNARDO RAPOSO VIDAL
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DOS SANTOS BRITO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0235/2019
ADV: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES (OAB 21259/CE), ADV: FRANCISCA KATIA HOLANDA ARAUJO (OAB 8805/
CE), ADV: CHARLES MAIA MENDONCA (OAB 8510/CE) - Processo 0000915-83.2007.8.06.0156 - Servidao de passagem Servidão - PROMOVENTE: Antonio Mourão dos Santos - PROMOVIDO: Cicero Macena - Fica Vossa Sehoria intimado da
audiência de Instrução designada para o dia 25/09/2019, às 09:30h, neste FÓRUM ESCRIVÃO VICENTE NOGUEIRA SALES,
RUA PADRE BARROS, 264, REDENÇÃO/CE.
ADV: RAPHAELLA ALCÂNTARA DE SOUSA LEMOS (OAB 29064/CE) - Processo 0004824-89.2014.8.06.0156 - Procedimento
Comum - Posse - REQUERIDO: José Valdelice de Souza - Enisio Marcolino da Silva - Fica Vossa Sehoria intimado da audiência
de Instrução designada para o dia 25/09/2019, às 13:30h, neste FÓRUM ESCRIVÃO VICENTE NOGUEIRA SALES, RUA PADRE
BARROS, 264, REDENÇÃO/CE.

COMARCA DE RERIUTABA - VARA UNICA DA COMARCA DE RERIUTABA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RERIUTABA
JUIZ(A) DE DIREITO ANTÔNIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA KLAYLTON DA SILVA LIMA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0393/2019
ADV: LUIS ANTUNES MARTINS NETO (OAB 32325/CE) - Processo 0001084-47.2019.8.06.0157 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Antonia de Sousa Melo - REQUERIDO: Banco Olé - Intime-se
para juntar ao auto, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado”. Nesta senda, do cotejo da exordial, entendo essencial à boa apreciação da demanda a juntada de eventual termo
de contrato que originou o empréstimo impugnado ou a comprovação da recusa do seu fornecimento pela instituição bancária.
Da mesma forma, pertine verificar-se se o montante objeto do mútuo foi creditado em favor da parte autora. Neste sentido,
por entender como documentos indispensáveis à propositura da presente demanda, determino a emenda da petição inicial, no
prazo de 15 (quinze) dias, para que sejam trazidos aos autos os seguintes documentos: 1) cópia do termo do contrato referente
ao empréstimo impugnado ou a comprovação de que a parte autora o requereu à instituição bancária sem que fosse atendida
no prazo regulamentar; 2) declaração de próprio punho firmada pela parte autora sob as penas da lei com a especificação das
contas bancárias de que é titular e 3) a juntada do extrato de movimentação das contas bancárias declaradas abrangendo o
período de três meses antes e três meses depois do primeiro desconto em seus proventos de aposentadoria, devendo este ser
indicado na inicial.
ADV: MARCIA NEYSA BITU ARAUJO (OAB 24487/CE) - Processo 0002103-35.2012.8.06.0157 - Execução Fiscal Pagamento - EXEQUENTE: Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel - EXECUTADO: Clerton Assis Furtado - INTIMESE o exequente, para que demonstre, no prazo de 10 (dez) dias, interesse no prosseguimento do processo, requerendo o que
entender pertinente.
ADV: GABRIELA MOTA MELO (OAB 26366/CE) - Processo 0003504-93.2017.8.06.0157 - Busca e Apreensão - Busca e
Apreensão - REQUERENTE: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.a. - REQUERIDO: Eco Loc Locações e Limpeza
Eireli - Epp - Defiro a pedido de fls 59-60 e determino a expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem descrito na
inicial, no endereço indicado nos autos e demais expedientes constante na decisão de fls. 33ev.
ADV: JOSÉ OLIVAR FERNANDES SOARES FILHO (OAB 29104-0/CE) - Processo 0005315-54.2018.8.06.0157 - Alvará
Judicial - Pagamento - REQUERENTE: Maria Rilza Ferreira - INTIME-SE o exequente, para que demonstre, no prazo de 10
(dez) dias, interesse no prosseguimento do processo, requerendo o que entender pertinente.
ADV: JOAO JOSE MORORO DE SA GONZAGA MOREIRA (OAB 17949/CE) - Processo 0005343-22.2018.8.06.0157 Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - REQUERENTE: Francisco Alves Rodrigues - REQUERIDO: Banco do
Brasil S.a. - Vistos etc, Intimem-se as partes para dizer se tem interesse na produção de provas em audiência, no prazo de 10
(dez) dias, sob pena de julgamento antecipado a lide.

COMARCA DE SANTA QUITÉRIA - 1ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA

EDITAL DE CURATELA
Processo nº:

0002664-40.2018.8.06.0160

Classe:
Assunto:
Requerente
Curatelado

Interdição
Relações de Parentesco
JOSE MIGUEL PINTO
BENEDITA SOUSA DA SILVA
Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Quitéria da Comarca de Santa Quitéria/CE, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada
a curatela de BENEDITA SOUSA DA SILVA, brasileira, nascida em Santa Quitéria-CE, aos 29/07/1984, filha de Maria Carmosa
Sousa da Silva, RG 2007005002620 SSP CE, CPF 041.268.453-56, que é portadora de Retardo Mental Grave, F72.1 - CID10.
O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte autora, sendo o(a) curatelado(a)
incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). JOSÉ MIGUEL PINTO, brasileiro, nascido em Uruburetama-CE,
aos 09/09/1955, filho de Sebastião Miguel Pinto e de Antônia Maria da Conceição, RG 2015056509 SSP CE, CPF 056.228.21304, CURADOR(A) DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença.
O referido processo foi julgado em 14/05/2019, cujo teor final da sentença é o seguinte: “Posto isso e considerando o que mais
consta dos autos, declaro a interdição de BENEDITA SOUSA DA SILVA, declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ para praticar,
em seu próprio nome, atos de natureza patrimonial e negocial, na forma do art. 4º, inciso III, do Código Civil Brasileiro, razão
por que lhe nomeio curador o Sr. JOSÉ MIGUEL PINTO, não podendo a interditanda praticar, sem assistência do curador,
atos negociais de cunho econômico e patrimonial (art. 85 da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). A
curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho
e ao voto (art. 85, §1º da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). Intime-se o curador quanto à obrigação de
prestar, anualmente, contas de sua administração a este Juízo, apresentando balanço do respectivo ano (art. 84, §º, da Lei
13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência) e quanto aos crimes e infrações administrativas descritos nos artigos 89 e 91
da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência. Independente do trânsito em julgado, expeça-se o termo de curatela
e o mandado ao registro civil competente após a publicação dos editais e, imediatamente publique-se na rede mundial de
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 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 oficial, por 3 (três) vezes, com intervalos de
10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interditanda e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e os atos
que a interditanda poderá praticar autonomamente. Gratuidade judiciária deferida às fls. 23. Ciência ao Ministério Público.”. O
presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, §3º, do CPC/2015.
Santa Quitéria/CE, em 17 de maio de 2019.Eu, MARIA ADRIANA TIMBÓ BRAGA MARINHO, Técnico Judiciário, 386, o digitei.
FRANCISCO GILMÁRIO BARROS LIMA
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Quitéria
EDITAL DE CURATELA
Processo nº:

0002280-77.2018.8.06.0160

Classe:
Assunto:
Interditante
Curatelada

Interdição
Tutela e Curatela
MARIA FRANCO GONÇALVES
RAIMUNDA JULIANA GONÇALVES DE MESQUITA
Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Quitéria da Comarca de Santa Quitéria/CE, na forma da lei,
FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada
a curatela de RAIMUNDA JULIANA GONÇALVES DE MESQUITA, brasileira, filha de José Airton de Mesquita e de Maria
Franco Gonçalves, nascida em Santa Quitéria-CE, aos 04/01/2000, RG 2016149640-1, CPF 081.332.593-55, que é portador
de Retardo Mental (F70 -CID10. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte
autora, sendo o(a) curatelado(a) incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado(a) o(a) Sr(a). MARIA FRANCO GONÇALVES,
brasileira, filha de João Gonçalves de Lima e de Maria Benício Franco, nascida em Santa Quitéria-CE, aos 11/06/1977, RG
96021032500, CPF 009.178.443-35, CURADOR(A) DEFINITIVO(A) do(a) referido(a) curatelado(a), cujo múnus será exercido
nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado em 20/05/2019, cujo teor final da sentença é o seguinte:
“Fica Vossa Senhoria intimado da sentença dos autos em tela, cujo final, pode ser lido a seguir, para, querendo, apresentar
recurso no prazo legal, bem como para apresentar a requerente na Secretaria para prestar o devido compromisso. “Posto
isso e considerando o que mais consta dos autos, declaro a interdição de RAIMUNDA JULIANA GONÇALVES DE MESQUITA,
declarando-a RELATIVAMENTE INCAPAZ para praticar, em seu próprio nome, atos de natureza patrimonial e negocial, na forma
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do art. 4º, inciso III, do Código Civil Brasileiro, razão por que lhe nomeio curadora a Sra. MARIA FRANCO GONÇALVES, não
podendo a interditanda praticar, sem assistência da curadora, atos negociais de cunho econômico e patrimonial (art. 85 da Lei
nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência). A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto (art. 85, §1º da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência). Intime-se a curadora quanto à obrigação de prestar, anualmente, contas de sua administração a este Juízo,
apresentando balanço do respectivo ano (art. 84, §º, da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência) e quanto aos
crimes e infrações administrativas descritos nos artigos 89 e 91 da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Independente do trânsito em julgado, expeça-se o termo de curatela e o mandado ao registro civil competente após a publicação
dos editais e, imediatamente publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
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 oficial, por 3 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interditanda e da
curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e os atos que a interditanda poderá praticar autonomamente. Sem custas.
Ciência ao Ministério Público. Oficie-se ao INSS para ciência da sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpridas as
formalidades legais, arquivem-se os presentes autos.”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias, na forma do art. 755, §3º, do CPC/2015. Santa Quitéria/CE, em 24 de maio de 2019.Eu, MARIA ADRIANA TIMBÓ
BRAGA MARINHO, Técnico Judiciário, 386, o digitei.
ISAAC DE MEDEIROS SANTOS
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Quitéria

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
JUIZ(A) DE DIREITO ISAAC DE MEDEIROS SANTOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA GILSILENE BEZERRA LOPES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0162/2019
ADV: KILVIA MARIA RODRIGUES (OAB 20103/CE) - Processo 0000257-13.2014.8.06.0189 - Termo Circunstanciado - Lesão
Corporal - AUTORAFATO: Carla Maria Pires Farias - Ante o exposto, para que produzam seus jurídicos e regulares efeitos,
DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, pela PRESCRIÇÃO em favor de CARLA MARIA PIRES FARIAS, o que faço com
fundamento no artigo 107, inciso IV c/c art. 109, V, ambos do Código Penal.
ADV: FLAVIA NEGREIROS PEDROSA (OAB 33804/CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ANDRADE FERREIRA (OAB 27916/
CE), ADV: ANTONIO CLETO GOMES (OAB 5864/CE) - Processo 0000396-57.2017.8.06.0189 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERIDO: Empresa Viação Princesa dos Inhamuns Ltda - Ante o exposto,
com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC, DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO E EXTINGO a presente execução.
ADV: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 29005A/CE), ADV: THIAGO MENDONÇA DE SALES (OAB 33221/CE),
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 16018A/CE), ADV: JOAO PAULO JUNIOR (OAB 11081/CE) - Processo 000047694.2012.8.06.0189 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Consórcio - REQUERENTE: Maria das Graças Elmiro REQUERIDO: Yamaha Administradora de Consorcios Ltda - Diante do exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do
CPC, para JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.
ADV: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB 41218A/CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ANDRADE
FERREIRA (OAB 27916-0/CE) - Processo 0001014-89.2017.8.06.0160 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização
por Dano Moral - REQUERENTE: Raimundo Magalhaes Mesquita - REQUERIDO: Sky - Ante o exposto, e do mais que consta
dos autos, HOMOLOGO, por sentença, a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes
constante às fls. 39/41 dos autos, e, em consequência, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b,
do CPC.
ADV: RAFAEL VICTOR DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA (OAB 21027/CE), ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO
DE PAIVA (OAB 29297-0/CE), ADV: ALFREDO JADER LOBO CAVALCANTE FILHO (OAB 27926-0/CE), ADV: RAIMUNDO
NONATO BRAGA MUNIZ (OAB 29298/CE) - Processo 0005256-96.2014.8.06.0160 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Onésio Amorim da Silva e outro - Ante o exposto, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar o reconhecimento e a
dissolução da união estável entre ONÉSIO AMORIM DA SILVA e JOYCE NASCIMENTO PAIVA, com início da união estável no
mês de junho de 2012 e a dissolução no mês de abril de 2014, e determinar a extinção com resolução do mérito dos processos
nº 6091-84.2014.8.06.0160 e 5256-96.2014.8.06.0160.
ADV: FELIPE CHRYSTIAN PAIVA FERREIRA (OAB 32640/CE), ADV: RAIMUNDO NONATO BRAGA MUNIZ (OAB 29298/
CE), ADV: FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DE PAIVA (OAB 29297/CE), ADV: ALFREDO JADER LOBO CAVALCANTE
FILHO (OAB 27926/CE), ADV: RAFAEL VICTOR DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA (OAB 21027/CE) - Processo 000609184.2014.8.06.0160 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: V.M.P.S. - J.N.P. - REQUERIDO: O.A.S.
- Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos
para declarar o reconhecimento e a dissolução da união estável entre ONÉSIO AMORIM DA SILVA e JOYCE NASCIMENTO
PAIVA, com início da união estável no mês de junho de 2012 e a dissolução no mês de abril de 2014, e determinar a extinção
com resolução do mérito dos processos nº 6091-84.2014.8.06.0160 e 5256-96.2014.8.06.0160.
ADV: JULIANA MATTOS MAGALHAES ROLIM (OAB 12800/CE), ADV: ANTONIO EDNALDO ANDRADE FERREIRA (OAB
27916/CE) - Processo 0006275-40.2014.8.06.0160 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral REQUERENTE: Maria do Socorro Dutra Mesquita Aragao - REQUERIDO: Helga Cosmeticos - Isto posto, por tudo que dos autos
consta, julgo procedente em parte o pedido e resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, I, do CPC para: Condenar
a empresa demandada, já qualificada nos autos, ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC, a partir da intimação desta sentença (súmula 362
STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, também desde a intimação dessa decisão; Determinar a exclusão do nome
da Demandante dos cadastros de proteção ao crédito, referente à dívida objeto da presente lide;

COMARCA DE SANTA QUITÉRIA - 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO GILMARIO BARROS LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA LETICIA MELO DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0209/2019
ADV: MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA (OAB 8342/CE), ADV: FRANCISCO LAECIO DE AGUIAR FILHO (OAB
23633-0/CE) - Processo 0000578-33.2017.8.06.0160 - Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE:
Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Quiteria Ce - REQUERIDA: Maria Angela
Cassimiro - Intimem-se as partes para que digam, no prazo comum de 10 (dez) dias, se ainda pretendem produzir outras provas
que não aquelas já acostadas aos autos, esclarecendo a pertinência delas, especificando quais suas utilidades para o deslinde
da causa, não sendo admitido mero pedido genérico, sob pena de indeferimento.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO GILMARIO BARROS LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA LETICIA MELO DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0205/2019
ADV: KLEZER CATUNDA MARTINS (OAB 3877/CE) - Processo 0000318-05.2007.8.06.0160 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro - VÍTIMA: Jessica Xavier Oliveira - RÉU: Antonio Januario Henrique Xavier - intime-se a parte que requereu
o desarquivamento para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
ADV: KILVIA MARIA RODRIGUES (OAB 20103/CE) - Processo 0001003-56.2000.8.06.0160 - Alimentos - REQUERENTE:
Francisca Hildene de Mesquita - REQUERIDO: Antonio Hermie de Mesquita - intime-se a parte que requereu o desarquivamento
para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direiro, sob pena de de extinção.
ADV: RAIMUNDO EDILSON ALBUQUERQUE (OAB 14219/CE), ADV: LUCAS BRENDO CORREIA BEZERRA (OAB 37863/
CE), ADV: TANCREDO DE LIMA ARAÚJO (OAB 39097/CE) - Processo 0004544-77.2012.8.06.0160 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Falsificação de documento público - RÉU: Jose William Lira Loureiro - Intime-se a defesa para no prazo de 05 (cinco)
dias apresentar os memoriais.
ADV: RAIMUNDO EDILSON ALBUQUERQUE (OAB 14219/CE) - Processo 0004826-81.2013.8.06.0160 - Carta Precatória
Criminal - Roubo - PARTE DA CARTA: Luis Magalhaes Farias - intime-se a parte que requereu o desarquivamento para, no
prazo de 05 (cinco) dias, promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
ADV: SAMOEL DE SOUSA MARTINS (OAB 38329/CE) - Processo 0005702-65.2015.8.06.0160 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes de Trânsito - RÉU: Francisco das Chagas Ribeiro Costa - A teor do Provimento nº 01/2019 - CGJ/CE, datado
de 10.01.2019, da lavra do Desembargador Francisco Dorival Bezerra Primo, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará,
publicado no DJE de 10.01.2019 (caderno 1, fl. 12/16), c/c Portaria nº 001/2019 deste Juízo, pratico o seguinte ato processual:
intime-se o advogado do réu para assinar a petição de fls. 66/67.
ADV: JULIO BERNARDINO DA SILVA NETO (OAB 31726/CE) - Processo 0006004-65.2013.8.06.0160 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais - RÉU: Julio Cesar Furtado - Intime-se a defesa para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar os memoriais.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO GILMARIO BARROS LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANA LETICIA MELO DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0199/2019
ADV: FRANCISCO LAÉCIO DE AGUIAR FILHO (OAB 23633/CE) - Processo 0000684-78.2006.8.06.0160 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - REQUERENTE: Ursula Renata Lobo Ferreira, Rep. P/s Mae Noemia Ximenes Lobo - REQUERIDO:
Evandro Araujo Ferreira - A teor do Provimento nº 01/2019-CGJ/CE, datado de 10.01.2019, da lavra do Desembargador
Francisco Darival Beserra Primo, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Ceará, publicado no Dje de 10.01.2019 (Caderno
1, fl. 12/16), c/c Portaria nº 001/2019 deste Juízo, intime-se a parte que requereu o desarquivamento para, no prazo de 05 dias,
dar prosseguimento ao feito, requerendo que entender de direito, sob pena de extinção.

COMARCA DE SANTANA DO ACARAÚ - VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ACARAÚ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON DE ALENCAR ARAGÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA NILDETE CHAVES MEDEIROS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0145/2019
ADV: JOSE MARIA SABINO (OAB 16088/CE) - Processo 0000364-20.2009.8.06.0161 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68
- Fixação - REQUERENTE: A.G.S.M. - R.G.S.M. - G.G.S.M. - M.E.G.S. - Pelo exposto, com esteio no art. 485, I, c. c. art. 321, do
Código de Processo Civil/2015, indefiro a petição inicial, extinguindo o procedimento de cumprimento de sentença. Sem custas
nem honorários.
ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB
28690/CE) - Processo 0000692-32.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE:
Jose Raimundo Mendes - REQUERIDO: BANCO PAN S.A. - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos
termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a
nulidade do contrato especificado na inicial e documentos (nº. 308941912-5); 2) CONDENAR o requerido a restituir os valores
indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de
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juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de
sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos
dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar,
respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a
possibilidade de compensação pelo requerido dos valores depositados, em sede de cumprimento de sentença, corrigidos pelos
mesmos índices acima apontados, a partir da data do depósito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/
CE) - Processo 0000750-98.2019.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: MARIA
JOSE DE SOUZA - REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM - À luz do exposto e tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO
O ACORDO de fls. 17/19, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo
Civil. Sem custas processuais nem honorários nesta fase (Lei 9.099, art. 55).
ADV: PEDRO HENRIQUE LIMA FERNANDES OLIVEIRA (OAB 29965/CE) - Processo 0000768-22.2019.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Socorro Aragao - Por ordem do MM Juiz de Direito
desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do Código
de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de janeiro de
2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de diligência retro.
ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0000816-78.2019.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: MARIA CLAUDIANE RODRIGUES DIAS DE VASCONCELOS
- ME - Por ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art.
203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do
Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão
negativa de diligência retro.
ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB
29442/BA), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE) - Processo 0000830-96.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria de Lourdes Pereira - REQUERIDO: BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na
inicial e documentos (nº. 575759850); 2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma
simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo
INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código
Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do
desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido
dos valores depositados, em sede de cumprimento de sentença, corrigido pelos mesmos índices acima apontados, a partir da
data do depósito. DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão de descontos no benefício previdenciário da
autora, referente ao contrato nº. 575759850 , no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob
pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, revertidos em benefício da requerente. Sem custas e honorários
advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0000882-58.2019.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: Maria Claudiane Rodrigues Dias de Vasconcelos - ME - Por
ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º,
c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do CorregedorGeral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de
diligência retro.
ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0000884-28.2019.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: Maria Claudiane Rodrigues Dias de Vasconcelos - ME - Por
ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º,
c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do CorregedorGeral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de
diligência retro.
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/
CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0000886-32.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: ROSA MARIA DOS SANTOS - REQUERIDO: BANCO PAN S.A. - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do contrato especificado na inicial e documento ( nº. 3141902548 - fl. 11), CONDENANDO o requerido a restituir a quantia indevidamente descontada de R$ 59,66 (fl. 11), na forma simples,
consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a ser
liquidada em cumprimento de sentença; Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da
Lei 9.099/95.
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/
CE) - Processo 0000932-21.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: ANTONIA
ABREU PEREIRA ARAUJO - REQUERIDO: BANCO BMG - À luz do exposto e tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO
O ACORDO de fl. 25, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais nem honorários nesta fase (Lei 9.099, art. 55).
ADV: PEDRO HENRIQUE LIMA FERNANDES OLIVEIRA (OAB 29965/CE) - Processo 0000987-35.2019.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Rita de Cássia Lopes - Por ordem do
MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º, c. c. art. 152,
VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do Corregedor-Geral da Justiça,
de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de diligência retro.
ADV: PEDRO HENRIQUE LIMA FERNANDES OLIVEIRA (OAB 29965/CE) - Processo 0000992-57.2019.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Maria Lucia Mendes de Maria - Por
ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º,
c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do CorregedorPublicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Geral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de
diligência retro.
ADV: PEDRO HENRIQUE LIMA FERNANDES OLIVEIRA (OAB 29965/CE) - Processo 0000993-42.2019.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Jose Wilson Cajazeiras - Por ordem
do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º, c. c. art.
152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do Corregedor-Geral da
Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de diligência
retro.
ADV: PEDRO HENRIQUE LIMA FERNANDES OLIVEIRA (OAB 29965/CE) - Processo 0000994-27.2019.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Francisca Soares dos Santos - Por
ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º,
c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do CorregedorGeral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de
diligência retro.
ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE) - Processo 0001087-87.2019.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Gerardo Magela Ponte - Por ordem do MM Juiz de
Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do
Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de
janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de diligência retro.
ADV: PAULO SÉRGIO COSTA CARNEIRO (OAB 28579/CE), ADV: GEORGE PONTE DIAS (OAB 16118/CE), ADV:
RAPHAELLA DE VASCONCELOS (OAB 26822/CE), ADV: EMANUEL PONTE FROTA NEVES JUNIOR (OAB 20323/CE) Processo 0001109-48.2019.8.06.0161 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: E.V.M. - Conciliação
Data: 04/10/2019 Hora 10:45 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0001117-25.2019.8.06.0161 - Procedimento
Comum - Restabelecimento - REQUERENTE: REGINALDO DA SILVA - Fixo, como pontos controvertidos, a existência de
incapacidade laboral e a impossibilidade de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade; o exercício de
atividade rurícola em regime de economia familiar pelo período de 12 meses anteriores ao início da incapacidade. Defiro a
produção de provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal. Na forma prevista no art. 357, § 1º, do CPC, abra-se vista dos
autos aos litigantes, nos prazos sucessivos de cinco dias, primeiro a parte autora depois a Autarquia Previdenciária.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB
38779/CE) - Processo 0001118-10.2019.8.06.0161 - Averiguação de Paternidade - Fixação - MENOR: A.E.S. - REPR. LEGAL:
M.L.S. - Conciliação Data: 04/10/2019 Hora 10:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE) - Processo 0001126-84.2019.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: MARIA
JOSE DE LIMA - Homologo a desistência requerida pela reclamante à fl. 14, extinguindo o processo sem resolução do mérito,
na forma prevista no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: PAULO SÉRGIO COSTA CARNEIRO (OAB 28579/CE), ADV: RAPHAELLA DE VASCONCELOS (OAB 26822/CE),
ADV: GEORGE PONTE DIAS (OAB 16118/CE), ADV: EMANUEL PONTE FROTA NEVES JUNIOR (OAB 20323/CE) - Processo
0001200-41.2019.8.06.0161 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - MENOR: M.I.T. - REPR. LEGAL:
M.B.T. - Conciliação Data: 04/10/2019 Hora 11:40 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: GEORGE PONTE DIAS (OAB 16118/CE), ADV: EMANUEL PONTE FROTA NEVES JUNIOR (OAB 20323/CE), ADV:
RAPHAELLA DE VASCONCELOS (OAB 26822/CE), ADV: PAULO SÉRGIO COSTA CARNEIRO (OAB 28579/CE) - Processo
0001225-54.2019.8.06.0161 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - MENOR: A.L.N. - REPR. LEGAL:
M.R.N. - Conciliação Data: 04/10/2019 Hora 12:00 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0001404-85.2019.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: MARIA CLAUDIANE RODRIGUES DIAS DE VASCONCELOS
- ME - Por ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art.
203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do
Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão
negativa de diligência retro.
ADV: MARIA JOSE PINHO SOUZA (OAB 30108/CE) - Processo 0001413-47.2019.8.06.0161 - Procedimento Comum Salário-Maternidade (Art. 71/73) - REQUERENTE: ANTONIA FATIELE DE MOURA - Fixo como ponto controvertido o efetivo
exercício de atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, para subsistência, no período imediatamente
anterior ao parto, pelo tempo de carência legalmente exigido (art. 142 da Lei 8.213/91). Defiro a produção de prova testemunhal
e depoimento pessoal. Na forma prevista no art. 357, § 1º, do CPC, abra-se vista dos autos aos litigantes, nos prazos sucessivos
de cinco dias, primeiro a parte autora depois a Autarquia Previdenciária.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB
38779/CE) - Processo 0001489-71.2019.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral REQUERENTE: FRANCISCA MARIA VIANA DOS SANTOS - Por ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de
Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º,
inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora
para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de diligência retro.
ADV: PEDRO HENRIQUE LIMA FERNANDES OLIVEIRA (OAB 29965/CE) - Processo 0001511-32.2019.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Francisco Deusdedit da Rocha - Por ordem do MM Juiz de
Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art. 203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do
Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de
janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão negativa de diligência retro.
ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0001626-53.2019.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: MARIA CLAUDIANE RODRIGUES DIAS DE VASCONCELOS
- ME - Por ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art.
203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do
Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão
negativa de diligência retro.
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ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0001693-18.2019.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: MARIA CLAUDIANE RODRIGUES DIAS DE VASCONCELOS
- ME - Por ordem do MM Juiz de Direito desta Vara Única da Comarca de Santana do Acaraú/CE e a teor do disposto no art.
203, § 4º, c. c. art. 152, VI, todos do Código de Processo Civil, c. c. art. 2º, inciso IV, alínea a, do Provimento n. 01/2019 do
Corregedor-Geral da Justiça, de 10 de janeiro de 2019, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão
negativa de diligência retro.
ADV: JOSÉ EXPEDITO TOMAS ARCANJO (OAB 5066/CE) - Processo 0003912-82.2011.8.06.0161 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - RÉU: Julio Cesar de Vasconcelos - Intime-se a defesa para no prazo de 05 (cinco)
dias apresentar alegações finais
ADV: EMANUEL PONTE FROTA NEVES JUNIOR (OAB 20323/CE), ADV: EXPEDITO AUGUSTO COSTA CARNEIRO (OAB
26197/CE), ADV: GEORGE PONTE DIAS (OAB 16118/CE), ADV: RAPHAELLA DE VASCONCELOS (OAB 26822/CE) - Processo
0004099-51.2015.8.06.0161 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternidade - REQUERENTE: A.N.M. - REPR.
LEGAL: A.E.M. - REQUERIDO: C.A.A. - Desta forma, com fundamento no art. 487, III, “a” do CPC, HOMOLOGO o acordo de fls.
60/61 e, em razão do resultado do exame de DNA de fls. 81/83, atribuo ao investigado CLEITON ARAUJO ALBUQUERQUE a
paternidade de ANTONIO NICOLLAS MARQUES, ordenando que se proceda às devidas alterações no registro de nascimento
do investigante, alterando-se o nome do promovente para ANTONIO NICOLLAS MARQUES ALBUQUERQUE, bem como
promovendo a inclusão dos nomes dos respectivos avós paternos, CLERTON ALVES DA SILVA ALBUQUERQUE e IVANIA
MARIA ARAUJO. Sem custas nem honorários, ante a miserabilidade jurídica declarada. Dou a sentença por transitada em
julgado na data da publicação, por se tratar de demanda que alcançou o ocaso pelo consenso entre as partes. A presente
decisão, instruída com cópia da Certidão de Nascimento de fl. 16 e com selo de autenticidade, servirá de mandado de averbação
no cartório de registro civil com atribuição para o caso, sem ônus de qualquer natureza, ante a gratuidade deferida nos autos.
ADV: OZANIEL VASCONCELOS LEITE (OAB 21597/CE) - Processo 0004402-36.2013.8.06.0161 - Tutela e Curatela Remoção e Dispensa - Remoção - REQUERENTE: Ana Elza Rios - Jose Valerio Lima - ISTO POSTO, extingo o processo
com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem custas
processuais e honorários.
ADV: ANASTACIO GOMES PARENTE JUNIOR (OAB 23871/CE) - Processo 0004433-56.2013.8.06.0161 - Interdição Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Maria Jurandi da Silva - HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada
pela autora no Relatório Social de fls. 80/80-v, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários.
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0004462-72.2014.8.06.0161 - Procedimento
Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: M.S.M. - Desta forma, resolvo o mérito da ação, na forma prevista no
art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando PROCEDENTES os pedidos da autora, para: 1) Reconhecer a existência da
união estável mantida entre MARIA SILVELENA MATEUS e FRANCISCO JOSÉ FELIPE, entre 2003 e 2012, assim como sua
dissolução; 2) Arbitrar alimentos em favor das filhas menores dos conviventes, e a cargo do promovido, no patamar equivalente
a 30% (trinta por cento) do salário mínimo/mês, pagos na mesma forma que já se estende no tempo desde que arbitrados
provisoriamente. Sem custas nem honorários, ante a hipossuficiência das partes.
ADV: PAULO SÉRGIO COSTA CARNEIRO (OAB 28579/CE) - Processo 0004682-07.2013.8.06.0161 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Ameaça - RÉU: Francisco Davi Soares - DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação
acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia de fls. 02/03, para DECLARAR A
PRESCRIÇÃO do delito do artigo 147 do CP e CONDENAR o acusado como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código
Penal.
ADV: EXPEDITO AUGUSTO COSTA CARNEIRO (OAB 26197/CE) - Processo 0005135-02.2013.8.06.0161 - Interdição Curatela - REQUERENTE: Francisca Ilda de Araujo - Diante do exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma prevista
no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO PROCEDENTE a presente ação, para declarar a interdição de
MARIA GARDÊNIA ARAÚJO, conforme determina o artigo 755, I e II, CPC, restringindo a curatela que ora se estabelece
aos atos de natureza patrimonial e negocial, inclusive possibilitando à curadora o levantamento e percebimento de eventuais
valores inerentes a benefício previdenciário. Nomeio como curadora, para os atos acima descritos, a genitora da interditanda,
FRANCISCA ILDA DE ARAÚJO. Sem custas processuais e honorários.
ADV: DIEGO DE FREITAS RIBEIRO (OAB 29161/CE), ADV: FRANCISCO LAECIO DE AGUIAR FILHO (OAB 23633/CE) Processo 0005145-46.2013.8.06.0161 - Procedimento Comum - Auxílio-Doença Acidentário - REQUERENTE: José Eliézio dos
Santos - Acerca da proposta contida na petição de fls. 134/134-v., manifeste-se a parte autora, em 10 (dez) dias.
ADV: ROBERSON FELIPE VASCONCELOS DA PENHA (OAB 24029-0/CE) - Processo 0006124-32.2018.8.06.0161 Procedimento Comum - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - REQUERIDO: Inss - Instituto Nacional do Seguro Social - Intime-se
o autor para se manifestar, em 10 (dez) dias, acerca do teor da petição de fl. 73. Decorrido o prazo sem manifestação,arquivemse os autos.
ADV: FRANCISCO VICTOR VASCONCELOS (OAB 21214/CE) - Processo 0006518-73.2017.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco Bernadino da Silva - Antes de cadastrar a
penhora, assino ao autor o prazo de 10 (dez) dias para indicar o CPF do promovido FRANCISCO IVANILDO SOUZA.
ADV: FÁBIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE) - Processo
0006779-04.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco
Severo da Silva - REQUERIDO: Banco Bmg - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art.
487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do contrato
de empréstimo sobre reserva de margem consignável, especificado na inicial e documentos (nº. 127726085800052018 e suas
renovações - fl. 19), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples,
consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a
partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de
1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ
- Súmulas 54 e 362). DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos descontos, referentes ao contrato nº.
127726085800052018, assim como suas renovações, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da presente sentença,
sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em benefício da parte requerente. Ressalto mais uma vez a
possibilidade de compensação pelo requerido dos valores depositados, em sede de cumprimento de sentença, corrigidos pelos
mesmos índices acima apontados, contados da data do depósito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
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ADV: THIAGO BARREIRA ROMCY (OAB 23900/CE), ADV: FRANCISCO LEONARDO PONTE (OAB 35125-0/CE), ADV:
JOSE OLAVO PONTE FILHO (OAB 33585-0/CE) - Processo 0007067-49.2018.8.06.0161 - Procedimento Comum - Indenização
por Dano Moral - REQUERENTE: Raimundo Nonato Ponte - REQUERIDO: Banco Bradesco S.a - ISTO POSTO, extingo o
processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial,
em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas. Honorários advocatícios a cargo do autor, no patamar
equivalente a 10% do valor atribuído à causa, consoante art. 85, § 2º, do CPC. Em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, fica
suspensa a cobrança dos encargos de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado, cabendo à
parte credora nesse período comprovar a mudança da situação econômica da parte autora, após o que ficará o débito prescrito.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON DE ALENCAR ARAGÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA NILDETE CHAVES MEDEIROS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0146/2019
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO
THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000225-53.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: JOSE DE PAIVA ALVES - REQUERIDO: BANCO
ITAU CONSIGNADOS - Diante do exposto, com base na fundamentação acima, extingo o processo sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 51, I, da Lei nº. 9.099/1995. Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais, em conformidade
com o teor do Enunciado nº 28 do FONAJE.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB
38779/CE), ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 32401A/CE) - Processo 0000516-53.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: FRANCISCA ROSA DO MONTE
- REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Isto posto, homologo o acordo extrajudicial de fls. 63/65 e DECRETO, por sentença, a
extinção do procedimento de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas
nem honorários nesta fase (LJE, art. 55).
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB
30482/CE) - Processo 0000564-75.2019.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral
- REQUERENTE: TEREZA MATIAS DA SILVA - Desta forma, como a reclamada nem sequer chegou a ser citada, homologo a
desistência requerida pela reclamante à fl. 34, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma prevista no art. 485,
VIII, do Código de Processo Civil.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES
(OAB 16599A/CE) - Processo 0000597-02.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE:
Tereza Maria Martinsde Sousa - REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de
mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a
inexistência do contrato especificado na inicial e documento ( nº. 881515701 fl. 14), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os
valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos
de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de
sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944,
todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento
danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade do requerido,
em sede de cumprimento de sentença, pleitear a compensação dos valores pagos. Sem custas e honorários advocatícios nesta
fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 16599A/CE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO
(OAB 28004/CE) - Processo 0000601-39.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE:
Tereza Maria Martinsde Sousa - REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de
mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR
a inexistência do contrato especificado na inicial e documento ( nº. 890325724 - fl. 14), CONDENANDO o requerido a: 1)
Restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do
CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados
em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, nos termos
dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar,
respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez
a possibilidade de compensação pelo requerido de valores pagos, em sede de cumprimento de sentença, corrigidos pelos
mesmos índices acima apontados, aplicados a partir da data do pagamento. DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR
a suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato nº. 890325724, no prazo de cinco dias
úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, revertidos
em benefício da requerente. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE), ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 29282A/CE) - Processo
0000701-91.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Jose Raimundo Mendes REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo
sobre a reserva de margem consignável especificado na inicial e documentos (nº. 163358000500102018 e suas renovações),
CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto
no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto
efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo
INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). DEFIRO
a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão de descontos referentes ao contrato nº. 163358000500102018 e suas
renovações, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00,
limitada a R$ 6.000,00, revertidos em favor do requerente. Sem custas nem honorários nesta fase (LJE, art. 55).
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/
CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000722-67.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
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Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: MARIA ESTER MOTA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - Diante do
exposto, com base na fundamentação acima, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº.
9.099/1995. Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o teor do Enunciado nº 28 do
FONAJE.
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA
(OAB 33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000757-27.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA - REQUERIDO: BANCO
BRADESCO - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e documento
(nº. 736707760 fl. 11), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples,
consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a
partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de
1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ
Súmulas 54 e 362). Indefiro o pedido contraposto, porquanto o requerido não logrou comprovar o pagamento/transferência de
valores. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB
30482/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000759-94.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA - REQUERIDO:
BANCO BRADESCO - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e
documento (nº. 808056029 fl. 12), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na forma
simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC,
a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de
1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ
Súmulas 54 e 362). Indefiro o pedido contraposto, porquanto o requerido não logrou comprovar o pagamento/transferência de
valores. DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão de descontos no benefício previdenciário da autora,
referente ao contrato nº. 808056029, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de
multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, revertidos em benefício da requerente. Sem custas e honorários advocatícios
nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE), ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 29282A/CE) - Processo 0000794-54.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Manoel Filomeno de Andrade - REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO POSTO, extingo
o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em
face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE) Processo 0000803-16.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Iva
Faustino - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos
termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da
contratação. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo reclamado, não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a
autora apenas busca garantir o seu suposto direito, amparado pelo livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição
Federal, o que pode ser justificado também pela idade avançada e pelo baixo grau de instrução da reclamante, contumaz em
contrair empréstimos desse jaez, consoante documento de fl. 13.. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV:
ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000810-08.2018.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Manoel Filomeno de Andrade - REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO POSTO,
extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido
inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ÍTALO
THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000811-90.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Manoel Filomeno de Andrade - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo reclamado,
não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto o autor apenas busca garantir o seu suposto direito, amparado pelo
livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado também pela idade avançada e
pelo baixo grau de instrução do reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez, consoante histórico de fls. 11/11-v.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO
THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000812-75.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Manoel Filomeno de Andrade - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo reclamado,
não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto o autor apenas busca garantir o seu suposto direito, amparado pelo
livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado também pela idade avançada e
pelo baixo grau de instrução do reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez, consoante histórico de fls. 11/11-v.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB
24315A/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000813-60.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Manoel Filomeno de Andrade - REQUERIDO: BANCO
BRADESCO - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO
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IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de má-fé
alegada pelo reclamado, não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto o autor apenas busca garantir o seu suposto
direito, amparado pelo livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado também
pela idade avançada e pelo baixo grau de instrução do reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez, consoante
histórico de fls. 11/11-v. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 32401A/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA
(OAB 33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000816-15.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Manoel Filomeno de Andrade - REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo reclamado,
não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto o autor apenas buscou garantir o seu suposto direito, amparado pelo
livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado também pela idade avançada e
pelo baixo grau de instrução do reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez, consoante histórico de fls. 13/13-v.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB
33980/PE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000817-97.2018.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Manoel Filomeno de Andrade - REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO POSTO,
extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido
inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0000823-07.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: ROSA MARIA DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo reclamado,
não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a autora apenas busca garantir o seu suposto direito, amparado pelo
livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado também pela idade avançada e
pelo baixo grau de instrução da reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez, consoante documento de fls. 11/12.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE
ARAÚJO (OAB 29442/BA), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE) - Processo 0000826-59.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria de Lourdes Pereira - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na
inicial e documentos (nº. 546869451); 2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma
simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo
INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código
Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do
desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido
dos valores depositados, em sede de cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados, a partir da
data do depósito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE
ARAÚJO (OAB 29442/BA), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE) - Processo 0000827-44.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria de Lourdes Pereira - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na
inicial e documentos (nº. 571459520); 2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma
simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo
INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código
Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do
desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido
dos valores depositados, em sede de cumprimento de sentença, corrigido pelos mesmos índices acima apontados, a partir da
data do depósito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIÚNCULA BENGHI (OAB 32505-A/CE), ADV: JULIANA DIAS DE ALMEIDA LIBERATO
(OAB 37039/CE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE) - Processo 0000828-29.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria de Lourdes Pereira REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial
e documentos (nº. 128735714500112018 e suas renovações - fl. 15), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores
indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros
de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença;
2) Pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos
do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso
(início do desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo
requerido dos valores depositados, em sede de cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados,
a partir da data do depósito. DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos descontos, referentes ao
contrato nº. 128735714500112018 e suas renovações, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da presente sentença,
sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em benefício da parte requerente. Sem custas e honorários
advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB 32401A/PE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB
38779/CE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE) - Processo 0000829-14.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria de Lourdes Pereira Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade da relação contratual do instrumento nº. 11538932 (fl.
13), CONDENANDO o requerido a pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927
e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do
evento danoso (início da reserva) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR
a suspensão de reserva de margem, referente ao contrato nº. 11538932, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação
da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em benefício da parte requerente. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO
THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000834-36.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Marinete Lourenço - REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e documentos (nº. 549029976);
2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo
42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado,
a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1%
e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido de valores depositados, em sede
de cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados, aplicados a partir da data do depósito. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/
CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0000835-21.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Marinete Lourenço - REQUERIDO: Banco Pan s.a - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e documentos (nº. 3145667352); 2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no
artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto
efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de
1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido de valores depositados, em sede de
cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados, aplicados a partir da data do depósito. DEFIRO a
tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos descontos, referentes ao contrato nº. 314566735-2, no prazo de cinco
dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em
benefício da parte requerente. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE), ADV: ANA CRISTINA BONFIM FARIAS (OAB 9669B/CE) - Processo 0000836-06.2018.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Marinete Lourenço - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I e II do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e documentos (nº.
743173490); 2) RECONHECER a prescrição, para efeito de devolução, das parcelas descontadas anteriormente a 11/12/2013 ;
3) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo
42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado,
a serem liquidados em cumprimento de sentença e respeitada a prescrição quinquenal; 4) CONDENAR o requerido a pagar a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código
Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do
desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido
de valores depositados, em sede de cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados, aplicados a
partir da data do depósito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/
CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0000837-88.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Marinete Lourenço - REQUERIDO: Banco Pan S.A - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e documentos (nº. 3039437169); 2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no
artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto
efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros
de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento
(STJ - Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido de valores depositados, em
sede de cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados, aplicados a partir da data do depósito.
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ÍTALO
THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000838-73.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Marinete Lourenço - REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e documentos (nº. 558667875);
2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo
42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado,
a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1%
e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido de valores depositados, em sede de
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cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados, aplicados a partir da data do depósito. DEFIRO
a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos descontos, referentes ao contrato nº. 558667875 , no prazo de cinco
dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em
benefício da parte requerente. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/
CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0000839-58.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Marinete Lourenço - REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e documentos (nº. 570714009);
2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo
42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado,
a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1%
e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ Súmulas 54 e 362). Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido de valores depositados, em sede de
cumprimento de sentença, corrigidos pelos mesmos índices acima apontados, aplicados a partir da data do depósito. DEFIRO
a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos descontos, referentes ao contrato nº. 570714009 , no prazo de cinco
dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em
benefício da parte requerente. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB
33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000840-43.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Raimundo Nonato de Maria - REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do instrumento especificado na inicial e documentos (nº.
160604681800102018 e suas renovações), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados,
na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária
pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$
5.000,00, a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de
1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ
- Súmulas 54 e 362). DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão dos descontos, referentes ao contrato nº.
160604681800102018 e suas renovações, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da presente sentença, sob pena
de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em benefício da parte requerente. Sem custas e honorários advocatícios
nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95
ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV:
ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000841-28.2018.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Raimundo Nonato de Maria - REQUERIDO: BANCO BMG - ISTO POSTO,
extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido
inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000860-34.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Ana Luci do Nascimento - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo reclamado,
não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a autora apenas busca garantir o seu suposto direito, amparado pelo
livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado também pela idade avançada
e pelo baixo grau de instrução do reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez, consoante histórico de fl. 11. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO
THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000861-19.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Ana Luci do Nascimento - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de má-fé alegada pelo reclamado,
não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a autora apenas busca garantir o seu suposto direito, amparado pelo
livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado também pela idade avançada
e pelo baixo grau de instrução do reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez, consoante histórico de fl. 12. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE
ARAÚJO (OAB 29442/BA), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE) - Processo 0000863-86.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Raimundo Pergentino Teixeira - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas e
honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB
30482/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000887-17.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: JOSE APARECIDO DOS SANTOS - REQUERIDO:
BANCO BRADESCO - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do contrato especificado na inicial
e documento ( nº. 806118251 - fl. 11-v.), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na
forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo
INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros
de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento
(STJ - Súmulas 54 e 362). Indefiro o pedido de compensação/devolução de valores formulado na contestação, porquanto o
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Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

716

requerido não logrou comprovar que tenha transferido/pago qualquer valor ao autor em razão do contrato impugnado. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE), ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA
BENGHI (OAB 32401A/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000892-39.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO
BMG - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência de relação contratual do instrumento nº.
13111117, CONDENANDO o requerido a pagar a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, nos termos dos artigos 186,
927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do
evento danoso (início da reserva) e do arbitramento (STJ Súmulas 54 e 362). DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR
a suspensão da reserva de margem, referente ao contrato nº. 13111117, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da
presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, em benefício do requerente. Sem custas e
honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000894-09.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: JOSE RODRIGUES DA SILVA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE) - Processo
0000934-88.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: MANOEL
JOSE BATISTA - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos
do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência
do contrato de cartão de crédito especificado na inicial, CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente
descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e
correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código
Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do
desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos
54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSIMO FARIAS FILHO (OAB 27751/CE), ADV: ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/PE) - Processo
0000955-64.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE:
RAIMUNDA AURELIANA TEODOSIO DE MARIA - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Diante do exposto, com base na
fundamentação acima, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº. 9.099/1995. Condeno
a reclamante ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o teor do Enunciado nº 28 do FONAJE.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSIMO FARIAS FILHO (OAB 27751/CE) - Processo 000096171.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: FRANCISCO
DAS CHAGAS LOPES - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A - Diante do exposto, com base na fundamentação
acima, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº. 9.099/1995. Condeno o reclamante ao
pagamento das custas processuais, em conformidade com o teor do Enunciado nº 28 do FONAJE.
ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE), ADV: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE (OAB
28490/PE) - Processo 0006842-29.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral REQUERENTE: Joaquim Edmilson de Andrade - REQUERIDO: Banco Cetelem S.a - Ante o pagamento efetuado pelo reclamado,
consoante documento de fl. 84, ao qual anuiu a parte autora (fl. 86), DECLARO, por sentença, a extinção do procedimento de
cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários neste primeiro
grau de jurisdição (LJE, art. 55). Expeça-se de logo alvará para recebimento dos valores da condenação depositados na conta
judicial indicada.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ACARAÚ
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON DE ALENCAR ARAGÃO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA NILDETE CHAVES MEDEIROS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0147/2019
ADV: FLORIANO BENEVIDES DE MAGALHAES NETO (OAB 12602/CE), ADV: PAULO CESAR BENICIO MARIANO (OAB
13667/CE), ADV: JOSÉ EXPEDITO TOMAS ARCANJO (OAB 5066/CE) - Processo 0000151-48.2008.8.06.0161 - Execução
Fiscal - Dívida Ativa - EXEQUENTE: Caixa Economica Ferderal - EXECUTADO: Industria de Moveis Ivete Ltda - Ante a noticiada
quitação da dívida, consoante petição da exequente à fl. 119, extingo a presente execução fiscal, na forma prevista no art. 156,
I, do Código Tributário Nacional, c. c. art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas pela parte executada. Honorários na
forma arbitrada no despacho inicial.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000223-83.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: JOSE DE PAIVA ALVES - REQUERIDO: BANCO
ITAU CONSIGNADOS - Diante do exposto, com base na fundamentação acima, extingo o processo sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 51, I, da Lei nº. 9.099/1995. Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais, em conformidade
com o teor do Enunciado nº 28 do FONAJE.
ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE), ADV: ROBERSON FELIPE VASCONCELOS DA PENHA
(OAB 24029/CE) - Processo 0000301-77.2018.8.06.0161 - Procedimento Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE:
MARIA AUGUSTA FERREIRA - REQUERIDO: Banco Bradesco S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito
nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade
da contratação. Honorários advocatícios a cargo da autora sucumbente, no patamar equivalente a 10% do valor atribuído à
causa, consoante art. 85, § 2º, do CPC. Em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, fica suspensa a cobrança dos encargos
de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado, cabendo à parte credora nesse período comprovar
a mudança da situação econômica da parte autora, após o que ficará o débito prescrito.
ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB
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23255/PE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE) - Processo 0000451-58.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: GERARDO FELIPE DE MARIA REQUERIDO: BANCO BMG - Posto isso, ante a ilegitimidade ativa, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma
prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Como a aposição da digital na Procuração de fl. 13, como sendo do autor,
se deu em data posterior ao falecimento deste, determino que se oficie à Delegacia de Polícia Civil requisitando a instauração
de procedimento investigativo para apurar a eventual prática de crime de falsidade documental, encaminhando-se cópia da
presente, do instrumento de mandato de fl. 13 e da Certidão de Óbito de fl. 93. Remetam-se também à Seccional da OAB em
Sobral/CE cópia da presente e dos documentos acima apontados, para adoção das medidas correcionais cabíveis. Sem custas
nem honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB
38779/CE), ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG) - Processo 0000452-43.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: GERARDO FELIPE DE MARIA REQUERIDO: BANCO BMG - Posto isso, ante a ilegitimidade ativa, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma
prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Como a aposição da digital na Procuração de fl. 10, como sendo do autor,
se deu em data posterior ao falecimento deste, determino que se oficie à Delegacia de Polícia Civil requisitando a instauração
de procedimento investigativo para apurar a eventual prática de crime de falsidade documental, encaminhando-se cópia da
presente, do instrumento de mandato de fl. 10 e da Certidão de Óbito do reclamante acostada aos autos das ações e nºs.
453-28.2018.8.06.0161/0, 454-13.2018.8.06.0161/0 e 451-58.2018.8.06.0161/0 . Remetam-se também à Seccional da OAB em
Sobral/CE cópia da presente e dos documentos acima apontados, para adoção das medidas correcionais cabíveis. Sem custas
nem honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB
28004/CE), ADV: DAVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 16477/CE) - Processo 0000453-28.2018.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: GERARDO FELIPE DE MARIA - REQUERIDO: BANCO
DO BRASIL S/A - Posto isso, ante a ilegitimidade ativa, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma prevista no
art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Como a aposição da digital na Procuração de fl. 09, como sendo do autor, se
deu em data posterior ao falecimento deste, determino que se oficie à Delegacia de Polícia Civil requisitando a instauração
de procedimento investigativo para apurar a eventual prática de crime de falsidade documental, encaminhando-se cópia da
presente, do instrumento de mandato de fl. 09 e do pedido de habilitação de herdeiros de fls. 89/111. Remetam-se também à
Seccional da OAB em Sobral/CE cópia da presente e dos documentos acima apontados, para adoção das medidas correcionais
cabíveis. Sem custas nem honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB
23255/PE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE) - Processo 0000454-13.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: GERARDO FELIPE DE MARIA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. - Posto isso, ante a ilegitimidade ativa, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma
prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Como a aposição da digital na Procuração de fl. 11, como sendo do autor,
se deu em data posterior ao falecimento deste, determino que se oficie à Delegacia de Polícia Civil requisitando a instauração
de procedimento investigativo para apurar a eventual prática de crime de falsidade documental, encaminhando-se cópia da
presente, do instrumento de mandato de fl. 11 e do pedido de habilitação de herdeiros de fls. 105/127. Remetam-se também à
Seccional da OAB em Sobral/CE cópia da presente e dos documentos acima apontados, para adoção das medidas correcionais
cabíveis. Sem custas nem honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE), ADV:
MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE) - Processo 0000455-95.2018.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: GERARDO FELIPE DE MARIA - REQUERIDO: BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Posto isso, ante a ilegitimidade ativa, extingo o processo sem resolução do mérito, na
forma prevista no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Como a aposição da digital na Procuração de fl. 11, como sendo
do autor, se deu em data posterior ao falecimento deste, determino que se oficie à Delegacia de Polícia Civil requisitando a
instauração de procedimento investigativo para apurar a eventual prática de crime de falsidade documental, encaminhando-se
cópia da presente, do instrumento de mandato de fl. 10 e da Certidão de Óbito do reclamante acostada aos autos das ações e
nºs. 453-28.2018.8.06.0161/0, 454-13.2018.8.06.0161/0 e 451-58.2018.8.06.0161/0 . Remetam-se também à Seccional da OAB
em Sobral/CE cópia da presente e dos documentos acima apontados, para adoção das medidas correcionais cabíveis. Sem
custas nem honorários de sucumbência no primeiro grau de jurisdição (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/
CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000572-86.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: MARIA MARINETE DE MARIA - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE), ADV: ÍTALO
THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0000577-11.2018.8.06.0161 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: JOSE AMARO DOS SANTOS - REQUERIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos
termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB 5553/RN), ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB
33797/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE) - Processo 0000581-48.2018.8.06.0161 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: MANOEL HENRIQUE GOMES - REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO
BRASIL - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGANDO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato especificado na inicial e
documentos (nº. 014203374); 2) CONDENAR o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples,
consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir
de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 3) CONDENAR o requerido a pagar a quantia
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com
incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto)
e do arbitramento (STJ Súmulas 54 e 362). DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão de descontos no
benefício previdenciário do autor, referente ao contrato nº. 014203374, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação da
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, revertidos em benefício do requerente.
Ressalto mais uma vez a possibilidade de compensação pelo requerido dos valores pagos, em sede de cumprimento de
sentença. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JESSICA SOUZA ARAUJO (OAB 33200/CE), ADV: VANESCA MARQUES DE SOUZA (OAB 34261/CE) - Processo
0000649-95.2018.8.06.0161 - Restauração de Autos - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - REQUERENTE: Maria Rivenia dos
Santos - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a restauração dos autos do Processo nº 6382-76.217.8.06.0161, ação de
salário-maternidade rural, ajuizada por MARIA RIVENIA DOS SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, no estado em que se encontram, a fim de que seja restabelecido seu curso normal. Autue-se como processo nº.
6382-76.2017.8.06.0161, substituindo-se as fls. 02/45 por certidão circunstanciada, trasladando-se cópia desta sentença ao
referido feito. Após, renove-se a conclusão para saneamento do feito, já que o INSS tangenciou o mérito da ação originária na
contestação de fls. 39/40.
ADV: JÉSSICA CAVALHEIRO MUNIZ (OAB 107401/RS), ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE) Processo 0000694-02.2018.8.06.0161 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Francisca
das Chagas Delmiro - REQUERIDO: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdencia Social - Anapps ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência da relação de sócia impugnada pela autora, CONDENANDO a
requerida a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo
único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de cada desconto efetuado, a serem
liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos
termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a
contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Sem custas e
honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: JOSIMO FARIAS FILHO (OAB 27751/CE) - Processo 000074173.2018.8.06.0161 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Luzia Helena da Mota - REQUERIDO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do
CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à
litigância de má-fé alegada pelo requerido, não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a autora apenas buscou
garantir o seu suposto direito, amparado pelo livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode
ser justificado também pela idade avançada e pelo baixo grau de instrução da demandante, contumaz em contrair empréstimos
desse jaez, consoante documento de fl. 09. Honorários advocatícios a cargo da autora sucumbente, no patamar equivalente a
10% do valor atribuído à causa, consoante art. 85, § 2º, do CPC. Em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, fica suspensa a
cobrança dos encargos de sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado, cabendo à parte credora
nesse período comprovar a mudança da situação econômica da autora, após o que ficará o débito prescrito.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB
23255/PE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE) - Processo 0000779-85.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Francisca Izabel do Nascimento - REQUERIDO: BANCO PAN S.A. - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o
pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos
termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB
28004/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA) - Processo 0000780-70.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Francisca Izabel do Nascimento - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de
má-fé alegada pelo reclamado, não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a autora apenas busca garantir o seu
suposto direito, amparado pelo livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado
também pela idade avançada e pelo baixo grau de instrução da reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez,
consoante histórico de fl. 14. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE
ARAÚJO (OAB 29442/BA), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE) - Processo 0000781-55.2018.8.06.0161 Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Francisca Izabel do Nascimento - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de
má-fé alegada pelo reclamado, não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a autora apenas busca garantir o seu
suposto direito, amparado pelo livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado
também pela idade avançada e pelo baixo grau de instrução da reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez,
consoante histórico de fl. 14. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES (OAB 5553/RN), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB
28004/CE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE) - Processo 0000783-25.2018.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisca Izabel do Nascimento - REQUERIDO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do
CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Sem
custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB 38779/CE), ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB
28004/CE), ADV: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB 29442/BA) - Processo 0000784-10.2018.8.06.0161
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Francisca Izabel do Nascimento - REQUERIDO: BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015,
JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial, em face da comprovação da regularidade da contratação. Quanto à litigância de
má-fé alegada pelo reclamado, não restou, a meu juízo, configurada nos autos, porquanto a autora apenas busca garantir o seu
suposto direito, amparado pelo livre exercício do direito de ação assegurado na Constituição Federal, o que pode ser justificado
também pela idade avançada e pelo baixo grau de instrução da reclamante, contumaz em contrair empréstimos desse jaez,
consoante histórico de fl. 14. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: MARCOS ANTONIO DIAS ALMEIDA LIBERATO (OAB 28004/CE), ADV: ALINE TAVARES PEREIRA FELIPE (OAB
38779/CE), ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE) - Processo 0000785-92.2018.8.06.0161 Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Francisca Izabel do Nascimento - REQUERIDO: Banco
Bradesco S.A - ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência do contrato especificado na inicial e
documentos (nº. 0123296212018), CONDENANDO o requerido a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na forma
simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo
INPC, a partir de cada desconto efetuado, a serem liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, nos termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros
de 1% e correção monetária pelo INPC, a contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento
(STJ Súmulas 54 e 362). Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: VICTOR MARCEL CARNEIRO RUBIÓ (OAB 28690/CE), ADV: JÉSSICA CAVALHEIRO MUNIZ (OAB 107401/RS)
- Processo 0000799-76.2018.8.06.0161 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Maria
Iva Faustino - REQUERIDO: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdencia Social - Anapps - ISTO
POSTO, extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência da relação de sócia impugnada pela autora, CONDENANDO a
requerida a: 1) Restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo
único do CDC, acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de cada desconto efetuado, a serem
liquidados em cumprimento de sentença; 2) Pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, nos
termos dos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, com incidência de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a
contar, respectivamente, do evento danoso (início do desconto) e do arbitramento (STJ - Súmulas 54 e 362). Sem custas e
honorários advocatícios nesta fase, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: JOSÉ OLAVO PONTE FILHO (OAB 33585/CE), ADV: FRANCISCO LEONARDO PONTE (OAB 35125/CE), ADV:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB 21678/PE) - Processo 0001318-17.2019.8.06.0161 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Liminar - REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A - REQUERIDO: CARLOS AUGUSTO CARNEIRO DISPOSITIVO ISTO POSTO, extingo o processo com resolução de mérito, consoante o disposto no artigo 487, I, do CPC/ 2015,
e HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido pelo requerido, DETERMINANDO a devolução do bem descrito à fl.
43, no endereço indicado pelo requerente à fl. 53, para DECLARAR CONSOLIDADA A PROPRIEDADE do veículo em nome do
promovido CARLOS AUGUSTO CARNEIRO, em conformidade com o teor do artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. Custas
nos termos da legislação estadual e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (fl. 53), em conformidade com o
disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/2015, ambos pelo requerido. Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao DETRAN-CE
para que emita em nome do requerido novo certificado de registro de licenciamento de veículo do bem apreendido à fl. 43, livre
da cláusula de alienação fiduciária em garantia, remetendo cópia selada da presente sentença e do referido auto de apreensão.
ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB 34096/CE) - Processo 0001392-71.2019.8.06.0161 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: MARIA CLAUDIANE RODRIGUES DIAS DE VASCONCELOS ME - HOMOLOGO a desistência requerida pela parte reclamante à fl. 18, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na
forma prevista no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, reputando desnecessária a anuência da requerida, porquanto nem
sequer chegou a ser citada. Cancele-se a audiência agendada. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
ADV: SUZY ANNE CATONHO DE BRITO (OAB 14575/CE), ADV: PEDRO ROBSTON QUARIGUASI VASCONCELOS (OAB
15700/CE) - Processo 0001814-46.2019.8.06.0161 - Interpelação - Intimação - INTEPTE: FRANCISCO ROGERIO OSTERNO
AGUIAR FILHO - ROGER NEVES AGUIAR - ALEX RIOS SILVEIRA - DISPOSITIVO ISTO POSTO, extingo o processo sem
resolução de mérito, ante a verificação de ausência de interesse processual, consoante o disposto no artigo 485, VI c/c § 3o, do
CPC/2015 e entendimento doutrinário e jurisprudencial colacionado.
ADV: LUIZ JOVINIANO GOMES NETO (OAB 4291/CE) - Processo 0003796-13.2010.8.06.0161 - Cumprimento de sentença
- Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - REQUERIDA: Joaquina Rosa Carneiro - Francisco Alberci Carneiro Junte-se aos presentes autos cópia da planilha de cálculos acostados aos autos nº 4209-50.2015.8.06.0161, às fls. 28/30. Após,
para desate do procedimento, delibero pelo encaminhamento dos autos ao Serviço de Cálculos Judiciais do TJ/CE, solicitandose a atualização do débito para efeitos de expedição de precatório. Ciência ao credor. Expedientes necessários.
ADV: ALVARO ALFREDO CAVALCANTE NETO (OAB 24880/CE) - Processo 0004057-07.2012.8.06.0161 - Procedimento
Comum - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - REQUERENTE: Maria Francineuda Alves do Nascimento - REPR. LEGAL:
Francisco das Chagas Lima Oliveira - DISPOSITIVO Isto posto, extingo o processo com resolução de mérito, no termos do
artigo 487, I, do CPC/2015, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial por ausência de provas de incapacidade
laboral.
ADV: ROBERSON FELIPE VASCONCELOS DA PENHA (OAB 24029/CE) - Processo 0004210-69.2014.8.06.0161 Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Francisco Nonato dos Santos - Isto posto,
resolvo o mérito da ação, na forma prevista no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido
inicial. Sem custas nem honorários, ante a miserabilidade jurídica da parte autora.
ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 22910/CE), ADV: FRANCISCO EXPEDITO GALDINO JÚNIOR (OAB
34096/CE) - Processo 0004330-83.2012.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro
de Inadimplentes - REQUERENTE: Raimunda Elonilda de Souza - REQUERIDO: Vivo S/A - Isto posto, DECLARO, por sentença,
a extinção do procedimento de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas
nem honorários nesta fase (Lei 9.099/95, art. 55). Expeçam-se de logo alvarás para que a autora e o Advogado respectivo
levantem os valores depositados em conta judicial, observando-se os cálculos de fls. 152/152-v.
ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 23649A/CE), ADV: LUCAS AZEVEDO RIOS MALDONADO (OAB
29030/CE) - Processo 0004349-55.2013.8.06.0161 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução EXEQUENTE: Bv Financeira S/A - Credito, Financiamento e Investimento - As partes entraram em composição amigável quanto
ao pagamento do débito, consoante petição de fls.82/84. Isto posto, HOMOLOGO O ACORDO EXTRAJUDICIAL de fls. 82/84
e extingo a execução, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Custas pelo executado. Honorários na forma
convencionada na avença.
ADV: EDILENE MOREIRA DA PONTE (OAB 7484/CE), ADV: MARIA CLARICE DE SOUZA (OAB 15904/CE), ADV: JOSÉ
EXPEDITO TOMAS ARCANJO (OAB 5066/CE) - Processo 0004464-13.2012.8.06.0161 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação
/ Ameaça - REQUERENTE: Pedro Martins de Souza - Maria Raimunda de Paula - REQUERIDA: Maria Celene Vasconcelos DISPOSITIVO Ante o exposto, conforme fundamentação retro, NÃO CONHEÇO os embargos, em face da intempestividade,
nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Remeta-se cópia desta sentença e dos documentos de fls. 546/560
ao Conselho Regional de Odontologia no Estado do Ceará e Seccional da OAB em Sobral, para conhecimento e adoção de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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providências correcionais cabíveis. Remeta-se ao Ministério Público cópia desta sentença e dos documentos de fls. 546/560,
para conhecimento e adoção de providências que entender cabíveis.
ADV: EXPEDITO AUGUSTO COSTA CARNEIRO (OAB 26197/CE) - Processo 0005115-74.2014.8.06.0161 - Procedimento
Comum - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - REQUERENTE: Raimundo Nonato da Silva - DISPOSITIVO Isto posto,
extingo o processo com resolução de mérito, no termos do artigo 487, I, do CPC/2015, JULGANDO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para DETERMINAR a implantação do benefício assistencial LOAS DEFICIENTE
em favor do requerente, a contar de 01/09/2019, COM PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS a 25/06/2014, data
do requerimento administrativo (fl. 23), em face da comprovação de deficiência e estado de hipossuficiência econômica do
requerente, em conformidade com o teor dos artigos 203, V, da CF/1988 c/c 20 da lei n. 8.742/1993, bem como entendimento
fixado no âmbito da TNU. Sobre o valor da condenação, conforme entendimento fixado no âmbito do STJ (1a Seção, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, REsp n. 1495146/MG item 3.2, DJe 02/03/2018), incidirão: 1) Juros de mora com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos da súmula 204 do STJ; e 2) Correção
monetária com base no INPC, a contar da publicação da sentença. Custas na forma da lei estadual, atento à súmula 178 do STJ,
e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ambos pelo requerido.
ADV: ROBERSON FELIPE VASCONCELOS DA PENHA (OAB 24029/CE) - Processo 0006373-80.2018.8.06.0161 Procedimento Comum - Aposentadoria por Invalidez - REQUERENTE: Francisco Carlos Sobrinho - DISPOSITIVO ISTO POSTO,
extingo o processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento de coisa julgada entre o presente feito e o pedido formulado
no processo de n. 0503260-94.2017.4.05.8103, artigos 337, §§ 2º e 4o, e 485, V, do CPC/2015.
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: JOSE TARCISIO SOUSA NETO (OAB 30482/CE),
ADV: ÍTALO THIAGO DE VASCONCELOS PEREIRA (OAB 33797/CE) - Processo 0006772-80.2016.8.06.0161 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Antonio Aureliano do Nascimento - REQUERIDO: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A - Isto posto, DECLARO, por sentença, a extinção do procedimento de cumprimento de sentença, nos
termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de logo alvará para que o autor levante os valores depositados
em conta judicial.
ADV: JOSIMO FARIAS FILHO (OAB 27751/CE) - Processo 0006849-21.2018.8.06.0161 - Procedimento Comum - Concessão
- REQUERENTE: Jose Maria Paula - À luz do exposto, acolho a preliminar de carência de ação suscitada pelo INSS e, com
fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extingo o feito, sem resolução do mérito. Sem custas nem honorários.
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: JOSIMO FARIAS FILHO (OAB 27751/CE) Processo 0007222-23.2016.8.06.0161 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - REQUERENTE: Maria Leonor
Sales - REQUERIDO: Banco Bradesco Financiamentos S/A - Isto posto, DECLARO, por sentença, a extinção do procedimento
de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários nesta fase
(Lei 9.099/95, art. 55). Expeçam-se de logo alvarás para que a autora e o Advogado respectivo levantem os valores depositados
em conta judicial, observando-se os cálculos de fl. 159.

COMARCA DE SÃO BENEDITO - VARA UNICA DA COMARCA DE SAO BENEDITO

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENEDITO
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA IGOR ALVES AGUIAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0151/2019
ADV: TIAGO LIMA MACIEL (OAB 21055/CE), ADV: MARCOS WESLEY FERNANDES ROGRIGUES SILVA (OAB 19775/
CE) - Processo 0000002-94.2018.8.06.0163 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU:
Ednaldo Neri de Paiva - Walkenedy Ferreira da Silva - ATO ORDINATÓRIO: “Consonante à determinação do MM. Juiz de Direito
Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de Carvalho, pratiquei o ato processual de designação
de Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 22/10/2019, às 10:00h, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum
desta urbe, ficando o(s) advogado(s) do(s) réu(s) Walkenedy Ferreira da Silva e Ednaldo Neri de Paiva, intimado(s) através do
DJe e advertido(s) de que deverá(ão) conduzir as sua(s) testemunha(s), conforme artigo 455, caput, do NCPC.
ADV: RAFAEL MAGNO BORGES DE CARVALHO (OAB 28362/CE) - Processo 0000071-29.2018.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Antonia Alves do Nascimento - ATO ORDINATÓRIO: “Consonante à
determinação do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de Carvalho,
pratiquei o ato processual de designação da Audiência de Conciliação, para o dia 30/09/2019, às 12:00h, a ser realizada na Sala
de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(s) advogado(s) do requerente intimado(s) através do DJe e advertido(s) de que
deverá(ão) conduzí-lo(a) para o ato, bem como advertido(s) sobre as penalidades de ausências injustificadas, conforme §8º do
artigo 334 do NCPC.
ADV: MARCOS WESLEY FERNANDES ROGRIGUES SILVA (OAB 19775/CE) - Processo 0001558-97.2019.8.06.0163 Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Lailson Alves da Silva - ATO ORDINATÓRIO: “Consonante à determinação
do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de Carvalho, pratiquei o ato
processual de designação de Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 22/10/2019, às 11:30h, a ser realizada na Sala
de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(s) advogado(s) do(s) réu(s) Lailson Alves da Silva, intimado(s) através do DJe e
advertido(s) de que deverá(ão) conduzir as sua(s) testemunha(s), conforme artigo 455, caput, do NCPC.
ADV: DOUGLAS DINIZ QUEIROZ PINHEIRO (OAB 23114/CE) - Processo 0002079-42.2019.8.06.0163 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Antonio Fagner Fernandes de Melo - ATO
ORDINATÓRIO: “Consonante à determinação do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr.
Cristiano Sousa de Carvalho, pratiquei o ato processual de designação da Audiência de Conciliação, para o dia 30/09/2019, às
11:20h, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(s) advogado(s) do requerente intimado(s) através
do DJe e advertido(s) de que deverá(ão) conduzí-lo(a) para o ato, bem como advertido(s) sobre as penalidades de ausências
injustificadas, conforme §8º do artigo 334 do NCPC.
ADV: RAFAEL MAGNO BORGES DE CARVALHO (OAB 28362/CE) - Processo 0002082-94.2019.8.06.0163 - Procedimento
do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Antonia Alves do Nascimento - ATO ORDINATÓRIO:
“Consonante à determinação do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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Carvalho, foi designada, por meio deste ato processual, para o dia 30/09/2019, às 12:20h, a Audiência de Conciliação, a ser
realizada na Sala de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(a)(s) advogado(a)(s) do(s) requerente(s) intimado(a)(s) através
do DJe e advertido(a)(s) de que deverá(ão) conduzí-lo(a)(s) para o ato, bem como advertido(a)(s) sobre as penalidades de
ausências injustificadas, conforme §8º do artigo 334 do NCPC.
ADV: CINTIA MARIA GONCALVES GURGEL (OAB 14329/CE) - Processo 0002190-26.2019.8.06.0163 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Juraci Rodrigues de Sousa - ATO ORDINATÓRIO:
“Consonante à determinação do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de
Carvalho, foi designada, por meio deste ato processual, para o dia 30/09/2019, às 10:40h, a Audiência de Conciliação, a ser
realizada na Sala de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(a)(s) advogado(a)(s) do(s) requerente(s) intimado(a)(s) através
do DJe e advertido(a)(s) de que deverá(ão) conduzí-lo(a)(s) para o ato, bem como advertido(a)(s) sobre as penalidades de
ausências injustificadas, conforme §8º do artigo 334 do NCPC.
ADV: ÍTALO NEGREIROS COSTA (OAB 36731/CE) - Processo 0002371-27.2019.8.06.0163 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Francisco Jonas Fonteles Araujo - ATO ORDINATÓRIO:
“Consonante à determinação do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de
Carvalho, foi designada, por meio deste ato processual, para o dia 30/09/2019, às 11:40h, a Audiência de Conciliação, a ser
realizada na Sala de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(a)(s) advogado(a)(s) do(s) requerente(s) intimado(a)(s) através
do DJe e advertido(a)(s) de que deverá(ão) conduzí-lo(a)(s) para o ato, bem como advertido(a)(s) sobre as penalidades de
ausências injustificadas, conforme §8º do artigo 334 do NCPC.
ADV: FRANCISCO HELIO BARRETO DE OLIVEIRA (OAB 12337/CE), ADV: LUCAS MEDEIROS BARRETO OLIVEIRA (OAB
39978/CE) - Processo 0008546-08.2017.8.06.0163 - Divórcio Litigioso - Família - REQUERENTE: F.C.S. - ATO ORDINATÓRIO:
“Consonante à determinação do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa
de Carvalho, pratiquei o ato processual de designação da Audiência de Conciliação, para o dia 10/01/2020, às 09:30h, a
ser realizada na Sala de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(s) advogado(s) do requerente intimado(s) através do
DJe e advertido(s) de que deverá(ão) conduzí-lo(a) para o ato, bem como advertido(s) sobre as penalidades de ausências
injustificadas, conforme §8º do artigo 334 do NCPC.
ADV: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (OAB 24517/CE) - Processo 0010319-25.2016.8.06.0163 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estupro - RÉU: F.W.O.B. - ATO ORDINATÓRIO: “Consonante à determinação do MM. Juiz de Direito
Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de Carvalho, pratiquei o ato processual de designação
de Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 22/10/2019, às 12:30h, a ser realizada na Sala de Audiências do Fórum desta
urbe, ficando o(s) advogado(s) do(s) réu(s) Francisco Wagner de Oliveira Batista, intimado(s) através do DJe e advertido(s) de
que deverá(ão) conduzir as sua(s) testemunha(s), conforme artigo 455, caput, do NCPC.
ADV: SHARLYS MICHAEL DE SOUSA LIMA AGUIAR (OAB 20870/CE) - Processo 0010835-45.2016.8.06.0163 - Ação Penal
de Competência do Júri - Crime Tentado - RÉU: Bruno Marques de Araújo - ATO ORDINATÓRIO: “Consonante à determinação
do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de Carvalho, pratiquei o ato
processual de designação de Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 29/10/2019, às 13:30h, a ser realizada na Sala
de Audiências do Fórum desta urbe, ficando o(s) advogado(s) do(s) réu(s) , intimado(s) através do DJe e advertido(s) de que
deverá(ão) conduzir as sua(s) testemunha(s), conforme artigo 455, caput, do NCPC.
ADV: FRANCISCO HELIO BARRETO DE OLIVEIRA (OAB 12337/CE), ADV: CINTIA MARIA GONCALVES GURGEL (OAB
14329/CE), ADV: LUCAS MEDEIROS BARRETO OLIVEIRA (OAB 39978/CE) - Processo 0049180-51.2014.8.06.0163 - Ação
Penal de Competência do Júri - Crime Tentado - RÉU: Derlândio Roque Silva - ATO ORDINATÓRIO: “Consonante à determinação
do MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de Carvalho, pratiquei o ato
processual de designação da Audiência para Oitiva da Vítima, para o dia 12/09/2019, às 10:30h, a ser realizada na Sala de
Audiências do Fórum da Comarca de Limoeiro do Norte/CE, ficando o advogado do(s) réu(s) supra intimado(s) do ato através
do DJe.
ADV: MANOEL TEIXEIRA JORGE JUNIOR (OAB 24374/CE) - Processo 0049205-64.2014.8.06.0163 - Usucapião - Usucapião
Extraordinária - REQUERENTE: Marcus Vinicios Damasceno Jorge - ATO ORDINATÓRIO: “Consonante à determinação do MM.
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de São Benedito, Dr. Cristiano Sousa de Carvalho, pratiquei o ato processual
de designação de Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 24/10/2019, às 12:30h, a ser realizada na Sala de Audiências
do Fórum desta urbe, ficando o(s) advogado(s) da parte requerente intimado(s) através do DJe e advertido(s) de que deverá(ão)
conduzí-la para o ato, bem como suas testemunha(s) arrolada(s), independentemente de intimação deste juízo, conforme artigo
455, caput, do NCPC.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENEDITO
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA IGOR ALVES AGUIAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0155/2019
ADV: ROMULO GONCALVES GURGEL (OAB 9247/CE) - Processo 0000125-92.2018.8.06.0163 - Procedimento Comum Reparação do Dano - REQUERENTE: Ouvidio Viana da Silva - REQUERIDO: Banco Ole Consignado S.A. - SENTENÇA:”Em
sendo assim, com fundamento no dispositivo legal supra ventilado, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução de
mérito.”
ADV: CARLOS HENRIQUE CARVALHO ALCANTARA (OAB 24860/CE), ADV: LAURA AGRIFOGLIO VIANNA (OAB 18668/
RS) - Processo 0000370-06.2018.8.06.0163 - Procedimento Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Antonio
Nazareno de Oliviera - REQUERIDO: Previsul - Companhia de Seguros Previdência do Sul - SENTENÇA: “Vistos, etc...
Homologo por sentença o acordo pactuado pelas partes, na forma acima descrita, declarando por consequência a extinção do
feito, com resolução do mérito e como se trata de decisão irrecorrível, nos moldes do artigo 22, parágrafo único c/c artigo 41 da
Lei nº: 9.099/95, uma vez registrada a sentença, ARQUIVEM-SE OS AUTOS”. Publicada em audiência e a parte autora ciente e
intimada. Intime-se a parte demandada haja vista o pedido de exclusividade das intimações”. Registre-se”.
ADV: WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA (OAB 50879/SP), ADV: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (OAB 171045/SP)
- Processo 0006131-62.2011.8.06.0163 - Depósito - Liminar - REQUERENTE: Banco Fiat S/A - SENTENÇA:”Por ser assim,
extingo o feito, sem apreciação meritória, nos termos do art. 290 do CPC, determinando o seu arquivamento, com baixa no livro
de tombo.”
ADV: TIAGO LIMA MACIEL (OAB 21055/CE) - Processo 0006828-83.2011.8.06.0163 - Execução da Pena - Pena Privativa
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de Liberdade - RÉU: Daniel do Nascimento Silva - Diante das informações prestadas pela central de monitoramento, intime-se
o apenado, via defensor, para apresentar suas justificativas, no prazo de dez dias. Proceda a SVU à unificação de pena em
relação às execuções penais em desfavor do apenado, para fins de verificação do regime de pena adequado ao caso. E.N.
ADV: GEORGIA MARILIA HONORATO PINTO COSTA (OAB 18018/CE) - Processo 0008205-79.2017.8.06.0163 - Execução
de Título Extrajudicial - Bancários - EXEQUENTE: Banco do Nordeste do Brasil S/A - SENTENÇA:”Sendo assim, EXTINGO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com arrimo no art. 485, III do CPC.”
ADV: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE (OAB 20397/PE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV:
GERARDO CARLOS HARDY NETO (OAB 30710/CE) - Processo 0008764-36.2017.8.06.0163 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Raimundo Coelho Carvalho - REQUERIDO: Banco Bradesco
S.a - Liberty Seguros S.a - SENTENÇA:”Por conseguinte, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, homologo o acordo de
fls. 94/96, a que chegaram as partes, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do
CPC. Expeça-se alvará em favor da parte autora.”
ADV: JOAO BRITO DA COSTA FILHO (OAB 27576/CE) - Processo 0009140-56.2016.8.06.0163 - Ação Penal de Competência
do Júri - Crime Tentado - RÉU: Francisco das Chagas Silva Junior - Intime-se o advogado para manifestar-se conforme art. 422
do CPP.
ADV: FRANCI PAULO ISAIAS ARAUJO (OAB 30734/CE), ADV: BERNARDO LUIS DE CARVALHO LIMA (OAB 32298/CE)
- Processo 0009687-96.2016.8.06.0163 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - RÉU: Marcelo Pereira
de Sousa - Nazareno Gomes da Silva - DESPACHO:”Ao final, o M.M. Juiz proferiu a seguinte decisão: Defiro o pedido de
apresentação de memoriais de forma sucessiva pelos patronos dos acusados.”
ADV: LUCAS RAFAEL BENICIO LOPES (OAB 33727/CE), ADV: CARLOS HENRIQUE FELIPE MELO (OAB 35130/CE)
- Processo 0009814-97.2017.8.06.0163 - Execução de Alimentos - Assistência Judiciária Gratuita - EXEQUENTE: B.L.L. A.G.B.L.F. - L.O.L.L. - S.R.L. - EXECUTADO: A.G.B.L. - SENTENÇA:”Tendo em vista o pagamento do débito consoante consta
fL. 44, declaro extinto o presente feito, com resolução de mérito, o que faço arrimado no art. 924, II do CPC. Expeça-se Alvará
de Soltura de plano, independente do trânsito em julgado.”
ADV: YARA KARLA RODRIGUES DE PAIVA (OAB 29661/CE) - Processo 0048259-92.2014.8.06.0163 - Procedimento do
Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Antonia H de Medeiros-me - SENTENÇA:”Por
ser assim, ante a inexistência de bens penhoráveis, EXTINGO O PRESENTE FEITO, o que faço com arrimo no artigo supra
ventilado.”
ADV: JOAO BRITO DA COSTA FILHO (OAB 27576/CE) - Processo 0096380-20.2015.8.06.0163 - Usucapião - Assistência
Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Nilo Jorge de Sousa - Maria Rodrigues Damasceno Souza - Sendo assim, EXTINGO O
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com arrimo no art. 485, III do CPC.
ADV: ANTONIO LEONARDO ALCANTARA OLIVEIRA (OAB 28935/CE), ADV: ÍTALO NEGREIROS COSTA (OAB 36731/CE)
- Processo 0097972-02.2015.8.06.0163 - Execução de Alimentos - Alimentos - EXEQUENTE: M.L.R.D. - M.B.R.D. - REPR.
LEGAL: K.R.D. - EXEQUIDO: A.P.D.J. - SENTENÇA:”Por conseguinte, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, homologo
o acordo de fl. 52, a que chegaram as partes, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso
III, b do CPC.”

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENEDITO
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA IGOR ALVES AGUIAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0157/2019
ADV: MARLUCIA FERNANDES MARTINS (OAB 16670/CE), ADV: FRANCISCO GOMES RIBEIRO (OAB 7847/CE), ADV:
RONKALY ANTONIO RODRIGUES PAIVA (OAB 20195/CE) - Processo 0000155-11.2010.8.06.0163 - Inventário - Inventário e
Partilha - INVTE: Sebastião Rodrigues Lima - SENTENÇA: “(...). Decido. O custoso, pesado e atarefado aparelho jurisdicional
do Estado não pode ficar indefinidamente à disposição das partes, notadamente quando estas negligenciam os deveres
processuais que lhes são incumbidos pela Lei. Todo o trabalho do Judiciário local cai por terra quando a parte autora, em regra,
maior interessada na solução da lide, se mostra contumaz e não atende às determinações judiciais. No caso dos presentes
autos a parte promovente revelou-se contumaz e desinteressada nos destinos da ação por si aforada, abandonando o feito sem
dedicar-lhe a necessária atenção. ISTO POSTO, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, extingo a presente ação em
comento sem julgamento de mérito. Expedientes necessários. Custas na forma da lei de gratuidade. Transitando em julgado,
arquive-se. P.R.I. São Benedito, 16/07/2019. Cristiano Sousa Rodrigues. Juiz de Direito.”
ADV: DOUGLAS DINIZ QUEIROZ PINHEIRO (OAB 23114/CE), ADV: ANTONIO RAFAEL DINIZ PINHEIRO (OAB 25554/
CE) - Processo 0001848-15.2019.8.06.0163 - Divórcio Consensual - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: A.D.Q.A.
- S.N.S. - SENTENÇA: “(...). Assim, em sendo as partes maiores e capazes, homologo o acordo realizado nos exatos termos
descritos na inicial, declarando, por via de consequência o divórcio consensual entre as partes, declarando extinto o feito, com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b, do CPC. São Benedito, 08/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: DOUGLAS DINIZ QUEIROZ PINHEIRO (OAB 23114/CE), ADV: MARCOS WESLEY FERNANDES ROGRIGUES SILVA
(OAB 19775/CE), ADV: ALDERI FURTADO LOPES (OAB 3438/CE) - Processo 0003898-78.2000.8.06.0163 - Reparação de
danos - Perdas e Danos - AUTOR: Mateus Gonçalves Lopes e outro - RÉU: Francisco Jânio Marques de Moraes - SENTENÇA:
“(...). Assim, o presente feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, ante à ausência do interesse de agir, uma vez que
exaurida aqui a função jurisdicional - na forma do Art. 485, IV, CPC, mutatis mutandis. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. São
Benedito, 07/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: ROGERIO SANTOS CORREIA (OAB 5025/CE) - Processo 0004953-15.2010.8.06.0163 - Procedimento Comum Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - REQUERENTE: Antonia Nolasco Melo - ATO ORDINATÓRIO: “Conforme disposição
expressa no Provimento Nº. 01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, pratico o seguinte ato ordinatório: 1. Intimemse as partes, através de seus procuradores, sobre certidão de fls. 238. Expedientes necessários. Sao Benedito/CE, 06 de
agosto de 2019.”
ADV: JOSE AMSTERDAM GOMES RODRIGUES (OAB 4648/CE) - Processo 0005023-81.2000.8.06.0163 - Inventario Inventário e Partilha - REQUERENTE: Valdenir de Paiva Rodrigues - ESPÓLIO: Raimundo Nonato do Nascimento - SENTENÇA:
“Trata-se de inventário. através do despacho de fl. 150, foi determinada a intimação da parte requerente para que esta se
manifestasse no feito. A parte autora foi devidamente intimada, deixou passar quase dez ano sem qualquer manifestação. Sendo
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assim, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com arrimo no art. 485, III do CPC. Transitada
em julgada esta sentença, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Benedito, 06/08/2019. Cristiano Sousa de
Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: IVAN MONTE CLAUDINO JUNIOR (OAB 12961/CE), ADV: RODOLFO BENTO DA ROCHA (OAB 23237/CE), ADV:
FABRIZIO NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35011/CE) - Processo 0005586-26.2010.8.06.0163 - Procedimento Sumário Obrigações - REQUERENTE: Kelly Cristina de Sousa Almeida - REQUERIDO: Maritima Seguros S/A - SENTENÇA: “Trata-se de
ação de cobrança (seguro DPVAT) ajuizada por Kelly Cristina de Sousa Almeida em face de Marítima Seguros S.A, qualificados
nos autos. Informa a promovente que foi vítima de acidente automobilístico na data de 01/04/2006, tendo acionado a seguradora
em 02/02/2009, a fim de receber o benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT. Porém, teve seu pedido negado. Dessa forma,
requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização. Contestação às fls. 48-69. Preliminarmente, a demandada
pugna pela retificação do polo passivo. No mérito, aduz ter havido a prescrição da pretensão autoral. É o breve resumo dos
fatos. Decido. O feito comporta julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
vez que já se encontram nos autos as provas necessárias para que esse Juízo analise o mérito da presente demanda, em
conformidade com o princípio do livre convencimento motivado/persuação racional. Em sede de contestação, a parte ré pugna
pela retificação do polo passivo da demanda, o que não acolho, haja vista que o sistema de indenização do seguro em análise
se constitui de consórcio, no qual, cada seguradora participante pode ser acionada para pagar o valor devido, a teor do art. 7º
da Lei n. 6.194/74. No que diz respeito à prescrição, na sistemática do Código Civil de 2002, o prazo prescricional da pretensão
do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório, obedece
ao comando do artigo 206, § 3º, inciso IX, que estabelece o lapso temporal de 3 (três) anos. Assim, tendo o acidente ocorrido
em 01/04/2006, sob a vigência do novo Código Civil. Em 02/02/2009 a parte autora, tempestivamente, requereu à Seguradora o
benefício do DPVAT, não obtendo êxito. Em 04/11/2010 ingressou com a ação, não havendo razão para se falar em prescrição,
pois o prazo para tal restou interrompido quando do requerimento administrativo. O caso ora em análise será regido pelas
normas vigentes na data em que ocorreu o acidente. Cumpre ressaltar que, nos casos de invalidez permanente, a Lei nº
6.194/74, antes das alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/07, estabelecia que a indenização seria de até 40 (quarenta)
vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, gradação a depender da medida da incapacidade ou invalidez. Assim,
situada a matéria no campo legal e estabelecida a norma que fundamenta a pretensão do autor, necessário verificar se ele se
desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o laudo médico pericial constante nos autos,
bem como o conjunto probatório que acompanha a inicial, demonstram a existência de lesões hábeis a serem indenizados pelo
seguro DPVAT, bem como nexo entre as lesões e o acidente automobilístico. A propósito, nos termos do art. 3º da Lei 6194/1974,
a menção ao valor é precedida da preposição até, a revelar a existência de um limite máximo sugestivo de gradação legal a ser
observada consoante a gravidade das lesões produzidas no caso concreto. Portanto, aos fatos ocorridos antes 16/12/2008, não
há que se falar em gradação da invalidez, mas unicamente em seu caráter permanente ou não, devendo a limitação do valor da
indenização proporcional à gravidade da invalidez permanente dos acidentes automobilísticos ser reconhecida nos acidentes
ocorridos a partir do dia 16 de dezembro de 2008, conforme artigo 33, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.945/2009. Do mesmo
modo, não cabe a alusão ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), porque tal alteração é do ano de 2007 e o
sinistro em questão data de 2006. Porquanto, tendo em vista a comprovação da existência de lesão residual no membro inferior
esquerdo, bem como o fato de não ter havido pagamento na via administrativa, tem-se que, apesar de não se aplicar ao caso
em tela as alterações das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, o importe da indenização no percentual de 10%, conforme denota
a perícia de fls. 79, se coaduna com o estabelecido na Lei 6.194/1974 a época do fato, uma vez que esta determina o valor
indenizatório de até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País. Portanto, ao fixar o montante de 10%
do valor de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais), totalizando o importe de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), há a
compatibilidade com o valor estabelecido na Lei 6.194/1974. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido,
o que faço para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), levando em
conta o percentual do dano apresentado na perícia, 10%, devendo ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro até o
efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros moratórios, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir
da citação (Súmula 426 do STJ). Condeno a requerida ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, os
quais arbitro em 10% do valor atribuído à causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. São
Benedito, 02/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: PATRICIA GODOY OLIVEIRA (OAB 154287/SP), ADV: MARCELO DAVOLI LOPES (OAB 143370/SP), ADV: ROSTAND
INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE), ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35010/CE) - Processo 000558711.2010.8.06.0163 - Procedimento Sumário - Obrigações - REQUERENTE: Antonio Edinei Canuto de Souza - REQUERIDO:
Maritima Seguros S/A - SENTENÇA: “Trata-se de ação de cobrança (seguro DPVAT) ajuizada por Antônio Edinei de Souza em
face de Marítima Seguros S.A, qualificados nos autos. Informa o promovente que foi vítima de acidente automobilístico na data
de 24/02/2008, tendo acionado a seguradora em 28/05/2008, a fim de receber o benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT. Porém,
teve seu pedido negado. Dessa forma, requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização. Contestação às fls. 4861. É o breve resumo dos fatos. Decido. O feito comporta julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, vez que já se encontram nos autos as provas necessárias para que esse Juízo analise o mérito da presente
demanda, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado/persuação racional. Em sede de contestação, a
parte ré pugna pela ilegitimidade passiva, o que não acolho, haja vista que o sistema de indenização do seguro em análise se
constitui de consórcio, no qual, cada seguradora participante pode ser acionada para pagar o valor devido, a teor do art. 7º da
Lei n. 6.194/74. O caso ora em análise será regido pelas normas vigentes na data em que ocorreu o acidente. Cumpre ressaltar
que, nos casos de invalidez permanente, a Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/07, estabeleceu
que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), gradação a depender da medida da incapacidade ou
invalidez. Assim, situada a matéria no campo legal e estabelecida a norma que fundamenta a pretensão do autor, necessário
verificar se ele se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o laudo médico pericial
constante nos autos, bem como o conjunto probatório que acompanha a inicial, demonstram a existência de lesões hábeis a
serem indenizados pelo seguro DPVAT, bem como nexo entre as lesões e o acidente automobilístico. A propósito, nos termos
do art. 3º da Lei 6194/1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009, se vislumbra que, pertinente à invalidez permanente,
a menção ao valor é precedida da preposição até, a revelar a existência de um limite máximo sugestivo de gradação legal a
ser observada consoante a gravidade das lesões produzidas no caso concreto. A impossibilidade de se estabelecer restrições
ao valor da indenização, fundadas no grau de debilidade, por meio de atos infralegais, foi reconhecido pelo próprio legislador,
que fez editar a Medida Provisória nº 451/2008, de 16/12/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, acrescentando o § 1º ao
art. 3º da Lei nº 6.194/1974. Portanto, aos fatos ocorridos antes 16/12/2008 , não há que se falar em gradação da invalidez,
mas unicamente em seu caráter permanente ou não, devendo a limitação do valor da indenização proporcional à gravidade da
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invalidez permanente dos acidentes automobilísticos ser reconhecida nos acidentes ocorridos a partir do dia 16 de dezembro de
2008, conforme artigo 33, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.945/2009. Porquanto, tendo em vista a comprovação da existência
de lesão residual SNC e lesão média no ombro esquerdo, bem como o fato de não ter havido pagamento na via administrativa ,
tem-se que, apesar de não se aplicar ao caso em tela as alterações da Lei 11.945/2009, o importe da indenização no percentual
de 50%, conforme denota a perícia de fls. 112, se coaduna com o estabelecido na Lei 6.194/1974 a época do fato, uma vez que
esta determina o valor indenizatório de até R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais). Portanto, ao fixar o montante de 50% do
valor de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais), totalizando o importe de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais),
há a compatibilidade com o valor estabelecido na Lei 6.194/1974. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, o que faço para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais),
levando em conta o percentual do dano apresentado na perícia, 50%, devendo ser corrigido monetariamente desde a data do
sinistro até o efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros moratórios, calculados à taxa de 1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. São
Benedito, 02/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB 35010/CE), ADV: ROSTAND INÁCIO DOS SANTOS (OAB 37246A/CE) Processo 0005642-59.2010.8.06.0163 - Procedimento Sumário - Seguro - REQUERENTE: Manoel Alves Pereira - REQUERIDO:
Maritima Seguros S/A - SENTENÇA: “Trata-se de ação de cobrança (seguro DPVAT) ajuizada por Manoel Alves Pereira em face
de Marítima Seguros S.A, qualificados nos autos. Informa o promovente que foi vítima de acidente automobilístico na data de
11/10/2008, tendo procurado a seguradora em 18/08/2009, a fim de receber o benefício do seguro DPVAT, porém, teve seu pedido
negado. Dessa forma, requer a procedência deste feito para condenar a requerida ao pagamento de indenização. Contestação
às fls. 73-86. É o breve resumo dos fatos. Decido. Impende afirmar que não procede a arguição de ilegitimidade passiva da
reclamada, haja vista que o sistema de indenização do seguro em análise se constitui de consórcio, no qual, cada seguradora
participante pode ser acionada para pagar o valor devido, a teor do art. 7º da Lei n. 6.194/74. O caso ora em análise será regido
pelas normas vigentes na data em que ocorreu o acidente. Cumpre ressaltar que, nos casos de invalidez permanente, a Lei nº
6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/07, estabeleceu que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais), gradação a depender da medida da incapacidade ou invalidez. Assim, situada a matéria no campo legal
e estabelecida a norma que fundamenta a pretensão do autor, necessário verificar se ele se desincumbiu do ônus de comprovar
o fato constitutivo de seu direito. No caso, o laudo médico pericial constante nos autos, bem como o conjunto probatório que
acompanha a inicial, demonstram a existência de lesões hábeis a serem indenizados pelo seguro DPVAT, bem como nexo
entre as lesões e o acidente automobilístico. A propósito, nos termos do art. 3º da Lei 6194/1974, com a redação dada pela
Lei nº 11.945/2009, se vislumbra que, pertinente à invalidez permanente, a menção ao valor é precedida da preposição até,
a revelar a existência de um limite máximo sugestivo de gradação legal a ser observada consoante a gravidade das lesões
produzidas no caso concreto. A impossibilidade de se estabelecer restrições ao valor da indenização, fundadas no grau de
debilidade, por meio de atos infralegais, foi reconhecido pelo próprio legislador, que fez editar a Medida Provisória nº 451/2008,
de 16/12/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, acrescentando o § 1º ao art. 3º da Lei nº 6.194/1974. Portanto, aos fatos
ocorridos antes 16/12/2008 , não há que se falar em gradação da invalidez, mas unicamente em seu caráter permanente ou não,
devendo a limitação do valor da indenização proporcional à gravidade da invalidez permanente dos acidentes automobilísticos
ser reconhecida nos acidentes ocorridos a partir do dia 16 de dezembro de 2008, conforme artigo 33, inciso IV, alínea “a”, da
Lei nº 11.945/2009. Tendo em vista a comprovação da existência de lesão residual na estrutura abnominal, no percentual de
10%, conforme consta do laudo pericial de fls. 138, bem como o fato de não ter havido indenização na via administrativa, temse que, apesar de não se aplicar ao caso em tela as alterações da Lei 11.945/2009, o importe da indenização no valor de R$
1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) se coaduna com o estabelecido na Lei 6.194/1974, uma vez que esta determina o
valor indenizatório de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, o que faço para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), levando
em conta o percentual do dano apresentado na perícia, 10%, devendo ser corrigido monetariamente desde a data do sinistro
até o efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros moratórios, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês,
a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais
fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se, Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. São Benedito,
05/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: FRANCISCO HELIO BARRETO DE OLIVEIRA (OAB 12337/CE) - Processo 0006877-56.2013.8.06.0163 - Usucapião
- Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Paulo Anacleto Barbosa de Oliveira - SENTENÇA: (...). ANTE O EXPOSTO, com
base na fundamentação supra e com fulcro no art. 1.238 do Código Civil c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
PROCEDENTE o pedido, para reconhecer a autora o domínio do imóvel descrito na inicial e no memorial anexado. Com o
trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Sem custas face a
gratuidade deferida. Após o cumprimento de todas as determinações contidas no comando desta decisão, certifique o ocorrido
e, ato contínuo, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. São Benedito, 22/08/2019. Cristiano
Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: FABIO POMPEU PEQUENO JUNIOR (OAB 14752/CE), ADV: ANTONIO LEONARDO ALCANTARA OLIVEIRA (OAB
28935/CE) - Processo 0016201-94.2018.8.06.0163 - Procedimento Comum - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE:
Francisco Fagner Marques - REQUERIDO: Seguradora Lider dos Consorcios Dpvat S.a - SENTENÇA: “Trata-se de ação de
cobrança (seguro DPVAT) ajuizada por Francisco Fagner Marques em face de Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A,
qualificados nos autos. Informa o promovente que foi vítima de acidente automobilístico na data de 10/07/2015 e, em razão
do referido sinistro, postula pela condenação da promovida ao pagamento de indenização. Contestação às fls. 26-30. É o
breve relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, vez que já se encontram nos autos as provas necessárias para que esse Juízo analise o mérito da presente demanda,
em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado/persuação racional. O caso ora em análise será regido
pelas normas vigentes na data em que ocorreu o acidente. Cumpre ressaltar que, nos casos de invalidez permanente, a Lei
nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/07, estabeleceu que a indenização será de até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), gradação a depender da medida da incapacidade ou invalidez. Assim, situada a matéria no
campo legal e estabelecida a norma que fundamenta a pretensão do autor, necessário verificar se ele se desincumbiu do
ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso, o laudo médico pericial constante nos autos, bem como o
conjunto probatório que acompanha a inicial, demonstram a existência de lesões hábeis a serem indenizados pelo seguro
DPVAT, bem como nexo entre as lesões e o acidente automobilístico. A propósito, nos termos do art. 3º da Lei 6194/1974, com a
redação dada pela Lei nº 11.945/2009, se vislumbra que, pertinente à invalidez permanente, a menção ao valor é precedida da
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preposição até, a revelar a existência de um limite máximo sugestivo de gradação legal a ser observada consoante a gravidade
das lesões produzidas no caso concreto. A impossibilidade de se estabelecer restrições ao valor da indenização, fundadas no
grau de debilidade, por meio de atos infralegais, foi reconhecido pelo próprio legislador, que fez editar a Medida Provisória nº
451/2008, de 16/12/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, acrescentando o § 1º ao art. 3º da Lei nº 6.194/1974. “Art.3º(...) §
1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as
lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida
terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em
completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído
pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda
anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa,
correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta,
será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se,
em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de
repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº
11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...)”. Portanto, aos fatos ocorridos antes 16/12/2008 , não há que se falar em gradação
da invalidez, mas unicamente em seu caráter permanente ou não, devendo a limitação do valor da indenização proporcional à
gravidade da invalidez permanente dos acidentes automobilísticos ser reconhecida nos acidentes ocorridos a partir do dia 16
de dezembro de 2008, conforme artigo 33, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 11.945/2009. Assim, temos como marco a quo para
referência a tais valores os sinistros que venham a ocorrer após a entrada em vigor da referida alteração, como no caso em
tela, quando vigorava a equiparação em máxima indenizatória de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao tabelamento
proporcional ao dano. Tendo em vista a comprovação da existência de lesão leve no pé direito, correspondendo a indenização
ao valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), nos termos da Lei 6.194/74. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o requerido, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, a pagar
ao autor, FRANCISCO FAGNER MARQUES, a quantia equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),
corrigida monetariamente desde a data do sinistro até o efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros moratórios,
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ). Condeno ainda o réu ao pagamento
das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se. São benedito, 05/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: FRANCISCO SAMPAIO DE MENESES JUNIOR (OAB 9075/CE), ADV: FRANCISCO HELIO BARRETO DE OLIVEIRA
(OAB 12337/CE) - Processo 0016680-87.2018.8.06.0163 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano
Moral - REQUERENTE: Antonio Francisco Felix da Silva - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - SENTENÇA: “VISTO EM
INSPEÇÃO. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS aforada por Antônio Francisco Félix da Silva em face de Banco Bradesco S/A, aonde o requerente pleiteia indenização
por danos materiais e morais em razão de descontos bancários a título de capitalização de crédito, a qual afirma não ter aderido.
As partes não se compuseram em audiência (fl. 22), tendo o requerido apresentado contestação às fls. 25-41, preliminarmente,
vela pela extinção do feito sem julgamento do mérito, fundando sua pretensão na falta de interesse de agir. No mérito, pugna
pela improcedência do feito, ao argumento que o autor firmou o contrato de capitalização. Trata-se de matéria eminentemente
de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, razão pela qual, dispensada a audiência de instrução. No que
diz respeito à preliminar suscitada pela promovida a respeito da falta de interesse de agir, esta não merece prosperar, posto
que não é necessário o esgotamento da via administrativa para ingressar no Judiciário. Ressalto, no mérito, que a relação
jurídica objeto da presente demanda é de consumo e que restou caracterizada a hipossuficiência da parte autora em relação
à ré. Por essa razão, impõe-se a aplicação das normas previstas na Lei 8.078/90 (CDC), que positiva um núcleo de regras
e princípios protetores dos direitos dos consumidores. Dessa forma, cabia ao Réu demonstrar algum ato excludente de sua
responsabilidade, através de instrumento de contrato comprovando que o autor aderiu à capitalização discutida no feito. No
entanto, verifica-se que a parte Ré não refutou, de maneira consistente, os argumentos do autor de modo a desconstituílos, haja vista que se limitou a afirmar a regularidade da contratação, sem anexar documentos comprobatórios. Insta dizer
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, ex vi do art. 14 do CDC. Ademais, assim dispõe o Código de
Defesa do Consumidor: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: () III - enviar
ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço Assim, restou configurada a
irregularidade no procedimento adotado pela parte ré, uma vez que realizou descontos bancários em desfavor do autor sem se
pautar em aquiescência por parte deste. O autor também alega ter sofrido dano moral em razão do desgaste e aborrecimento
de ser cobrado por um serviço ao qual não deu azo. A reparação do prejuízo extrapatrimonial no sistema de proteção do
consumidor está albergada em diversos dispositivos constitucionais e legais, a saber: art. 5°, incisos V, X e XXXII e art. 170, V
da Constituição Federal; art. 186 do Código Civil; art. 6°, VI e VII do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o fato de o
requerente ver descontados valores de um serviço por ele não contratado, ultrapassara o mero dissabor, causando transtornos,
frustrações e outros sentimentos desequilibrantes a tal ponto, que caracterizam o dano moral indenizável. A liquidação do
valor indenizatório referente ao agravo moral, por sua vez, haja vista a falta de parâmetros definidos na legislação para tanto,
submete-se ao justo e equitativo arbitramento do julgador, cujo convencimento deve considerar e ponderar a natureza dúplice de
que se reveste, a saber: (a) o caráter expiatório - indenizar pecuniariamente o ofendido, proporcionando-lhe meios de amenizar,
de arrefecer a dor e o constrangimento havidos em função da agressão sofrida, em um misto de compensação e satisfação - e
(b) o punitivo - punir o causador do dano, inibindo-o de reincidir em novas lesões à moral alheia. Bem se vê, portanto, que, para
a vítima, a indenização satisfaz o caráter expiatório não só à medida que compensa os danos morais experimentados, mas,
também, e principalmente, à proporção que cumpra, em relação ao ofensor, sua função punitiva, dissuadindo-o de reincidir
na prática dos atos lesivos. Em resumo, vale dizer, a vítima somente encontra consolo na indenização quando esta, de fato,
representa uma punição para o agressor. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na
reclamação cível, condenando a parte requerida a indenizar os danos materiais sofridos pela parte requerente, em montante
correspondente ao dobro do valor pago indevidamente, devidamente atualizados e corrigidos pelos índices legais, a partir da
citação, fixando a indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente desde a data
do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, estes, a contar do evento danoso (STJ, Súmula
54). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquive-se. São Benedito, 22/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
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ADV: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA (OAB 16983/PE), ADV: FABIANA NEGREIROS DE AZEVEDO (OAB
35010/CE) - Processo 0049218-63.2014.8.06.0163 - Procedimento Comum - Seguro - REQUERENTE: Francisco Marcelo
Rodrigues - REQUERIDO: Maritima Seguros S.a. (seguradora Integrante do Consorcio Dpvat) - SENTENÇA: “Trata-se de Ação
de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por FRANCISCO MARCELO RODRIGUES em face de MARÍTIMA SEGUROS S.A.,
objetivando receber a complementação de quantia, a título de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não - seguro DPVAT - previsto na alínea “a” do art.
3º da Lei nº 6.194/74, em função de ter ficado com debilidade, deformidade e incapacidade permanente em razão de um acidente
de trânsito. Contestação às fls. 32-51, onde a Requerida, preliminarmente vela pela sua ilegitimidade passiva. Ademais, alega já
ter havido a indenização na via administrativa. Termo de audiência de conciliação, às fls.82-83, restando inexitosa. É o relatório.
Passo a julgar o feito e decidir sobre o mérito, na forma do art.355, I do CPC/15. Impende afirmar que não procede a arguição
de ilegitimidade passiva da reclamada, haja vista que o sistema de indenização do seguro em análise se constitui de consórcio,
no qual, cada seguradora participante pode ser acionada para pagar o valor devido, a teor do art. 7º da Lei n. 6.194/74. No que
concerne ao pedido da parte autora acerca da declaração de inconstitucionalidade dos arts. 31 e 32 da Lei 11.945/2009, ao
argumento de que violam os Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como
o da Proibição do Retrocesso, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios retrocitados, conforme passarei a demonstrar. Os
argumentos do autor de que, com a tabela, estar-se-iam precificando partes do corpo humano, ao questionar qual valor de cada
membro do corpo humano, buscam nitidamente sentimentalizar a questão, ao desviar o enfoque do verdadeiro princípio aplicável
ao caso, qual seja a razoabilidade. Não se atenta o requerente que ao determinar certo percentual para, por exemplo, a invalidez
permanente de um pé, o que se está afirmando não é “quanto custa aquele pé”, mas sim quanto a deficiência impactará
proporcionalmente na vida daquela pessoa, no seu trabalho, no exercício de suas atividades cotidianas. Ademais, ao estabelecer
percentuais de acordo com a gravidade da lesão, não há retrocesso social, posto que não se está retirando o direito à
indenização ou mesmo diminuindo sua importância, mas sim, buscando critérios eficazes para a definição coerente do valor
devido em caso. Assim, por não vislumbrar qualquer violação aos Princípios citados alhures, não vejo inconstitucionalidade
material na norma atacada. No presente caso, o laudo pericial realizado em juízo foi conclusivo ao constatar a incapacidade
parcial em decorrência do acidente de trânsito sofrido, fls.84. Desse modo, através deste conjunto probatório apresenta-se
possível reconhecer a ocorrência do acidente de trânsito e a existência de danos em consequência dele, além de se poder
concluir pela comprovação cabal da aludida invalidez parcial permanente. Por fim, vê-se que no presente caso houve o
pagamento de seguro de DPVAT, o que implica que dizer que houve pela requerida o reconhecimento de acidente de trânsito
apto a gerar o direito à indenização pelo seguro DPVAT. Quanto ao direito do(a) autor(a) ao pagamento do prêmio do seguro
DPVAT ou simplesmente a sua complementação, há de se fazer as seguintes considerações. Segundo a Lei nº 6.194/1974 (in
litteris): Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e
conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser
enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de
amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial,
subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou
funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar de invalidez permanente
parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao
valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para
as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para
as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.(Incluído pela
Lei nº 11.945, de 2009). Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade
do segurado. (...) § 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo
de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou
parciais. (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). Art. 12. O Conselho Nacional de Seguros Privados expedirá normas
disciplinadoras e tarifas que atendam ao disposto nesta lei Assim, tratando-se de invalidez permanente total ou morte, é devido
o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), in totum (Lei nº 6.194/1974, art. 3º, incisos I e II), não podendo ato
infralegal dispor de forma contrária, ante o princípio da hierarquia das normas. Diferente, contudo, é o caso de invalidez
permanente parcial, pois neste não há conflito com norma legal, mas autorização prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 3º e
art. 12 da Lei nº 6.194/1974 e, principalmente, na tabela em anexo à referida lei fixando os patamares indenizatórios proporcionais
ao grau de incapacidade permanente. Assim, no caso concreto, pelas conclusões do laudo pericial, constata-se que a
incapacidade da parte autora é permanente parcial incompleta, de grau residual. Aponta-se que para o cálculo proporcional da
indenização de seguro obrigatório utiliza-se o previsto nos incisos I e II do §1º do art. 3º da Lei nº 6.194/1974, em especial, a
tabela em anexo à referida lei. Desta forma, como não se verificou inutilização absoluta de órgãos e estruturas, as lesões da
parte autora se enquadram como invalidez permanente parcial incompleta de grau residual, conforme conclui o próprio laudo,
devendo sofrer a redução proporcional prevista na lei. Desse modo, não há que se falar em pagamento no patamar máximo,
uma vez que se conclui do laudo médico, a inexistência de debilidade ou incapacidade permanente total, mas sim de
incapacidade permanente parcial, devendo a indenização do seguro ser quitada proporcionalmente ao dano sofrido e não em
sua totalidade. Aplicando-se, pois, o percentual referente a 10% do valor de R$ 13.500,00 (máximo da indenização devida por
invalidez) tem-se, então, R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Ocorre que a parte Autora já recebeu da Seguradora Ré
a quantia de R$ 2.193,75 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) como ele reconhece na inicial,
inexistindo, pois, valor excedente a receber. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida na exordial, extinguindo,
com resolução de mérito, o presente processo, com esteio no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil de 2015. Deixo de
condenar a parte autora em custas processuais, eis que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, mas condeno-a em
honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, I a
IV, do NCPC. No entanto, sua cobrança fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. Após o trânsito em julgado,
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remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. São Benedito, 01/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho.
Juiz de Direito.”
ADV: ANTONIO RAFAEL DINIZ PINHEIRO (OAB 25554/CE), ADV: DOUGLAS DINIZ QUEIROZ PINHEIRO (OAB 23114/CE)
- Processo 0096353-37.2015.8.06.0163 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - REQUERENTE: Jose Ediberto Rodrigues de
Lima - SENTENÇA: “(...). Isto posto, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.
485, inciso IX do NCPC, pela perda do objeto com a morte do autor. São Benedito, 01/08/2019. Cristiano Sousa de Carvalho.
Juiz de Direito.”
ADV: MARCOS WESLEY FERNANDES ROGRIGUES SILVA (OAB 19775/CE) - Processo 0096611-47.2015.8.06.0163 Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Assistência Judiciária Gratuita - REQUERENTE: Luis Marcelo
de Carvalho - SENTENÇA: “(...). Ante o exposto, nos termos do art. 109, da Lei nº 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido,
para determinar a expedição de Mandado ao Cartório de Registro Civil respectivo com a finalidade de retificar a Certidão de
Casamento, para que faça constar corretamente a profissão do requerente, qual seja, MOTORISTA. São Benedito, 17/07/2019.
Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENEDITO
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO SOUSA DE CARVALHO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA IGOR ALVES AGUIAR
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0160/2019
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0001381-36.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério REQUERENTE: Maria Alves da Silva Lima - DECISÃO: “Alega a parte requerente que ao efetuar pagamento de verba trabalhista
oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal, perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de
diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor
pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se
deu como verba recebida única e exclusivamente no mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se
deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando
desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido. Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija
(retificação) as informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a
mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva,
quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física
ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base
de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I
importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e II contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao
disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto
sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na
hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na
Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao
de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na
forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A
acima transcrito estabelece a forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo
pagamento espontâneo do empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva,
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa
nº 1.127/2011, regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in
verbis: Art. 2º. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no
caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. §
2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos
pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O
décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma
prevista no Anexo Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao
disposto no caput a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta
Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). Vale transcrever
jurisprudências: EMENTA-VOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA
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PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de
acórdão que rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o
acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988,
preceito legal inserido pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ,
vocacionado no sentido de que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto,
faz menção a vários julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do
imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o
modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem,
sendo os autos remetidos a este Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e
julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência
entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade
à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de
decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece
ser conhecido. 6. No caso dos autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de
recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido
de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios
contratuais, ante a ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de
‘declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação
trabalhista e, por consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria
Judicial, como rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento
administrativo deve ser viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no
presente feito quanto ao regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação
trabalhista. Requer que os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo
do IRPF pago pelo autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório.
Decido. Recurso da União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui
competência para processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a
questões atinentes ao recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme
se segue: ‘A preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda
sobre verbas trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada
neste particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante,
a leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
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pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
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créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado. (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o periculum in mora, que se refere ao fato de que o
pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação declaração
já informada; já o fumus boni iuris, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº. 1.127/2011) que
disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, inaudita altera pars, a liminar requestada
determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando, à parte
autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano, fazendo
constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE!São Benedito, 27 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002373-94.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Ana Moura Jorge - DECISÃO: “Assim sendo, presentes os requisitos
autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que o pagamento ocorreu
no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação declaração já informada; já o
“fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº. 1.127/2011) que disciplinam o
procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a liminar requestada determinando
que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 998,00, a cargo
do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando, à parte autora os dados da
retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano, fazendo constar os valores
recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte,
concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos Acumuladamente. CITESE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002375-64.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria do Socorro Reis - DECISÃO: “Assim sendo, presentes os requisitos
autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que o pagamento ocorreu
no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação declaração já informada; já o
“fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº. 1.127/2011) que disciplinam o
procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a liminar requestada determinando
que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 998,00, a cargo
do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando, à parte autora os dados da
retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano, fazendo constar os valores
recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte,
concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos Acumuladamente. CITESE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002376-49.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Jaqueline Saraiva Tomaz Oliveira - DECISÃO: “Assim sendo, presentes
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os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que o pagamento
ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação declaração já
informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº. 1.127/2011) que
disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a liminar requestada
determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando, à parte autora
os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano, fazendo constar
os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva na
Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002378-19.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Cecilia Pereira da Costa - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega que
a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal, perante
a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado pela Lei
Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento Recebido
Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no mês de seu
pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de uma só vez),
alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido. Requer em
sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB), de
modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do imposto de renda
e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária
do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos
rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas
ao montante dos rendimentos tributáveis: I importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou
divórcio consensual realizado por escritura pública; e II contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o
disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os rendimentos de que trata o caput,
recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no
497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste
Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto
neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a forma de cálculo do imposto de renda
sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do empregador, seja por decisão judicial, na
medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referiram
os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A
Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011, regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: Art. 2º. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anoscalendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II
-rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças
do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro
salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O
imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente
ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário
de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando
houver, representará em relação ao disposto no caput a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5
de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na
forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de
2011). Vale transcrever jurisprudências: EMENTA-VOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela
parte autora em face de acórdão que rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que
tange à incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação
Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art.
12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o
entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos
os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/
SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL
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DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No
cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência
e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na
origem, sendo os autos remetidos a este Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização
processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em
divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em
contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou
em face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso
merece ser conhecido. 6. No caso dos autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...).
Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em
relação ao pedido de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e
honorários advocatícios contratuais, ante a ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente
procedente o pedido a fim de ‘declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão
de condenação em ação trabalhista e, por consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser
apurado pela Contadoria Judicial, como rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda,
cujo procedimento administrativo deve ser viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do
interesse de agir no presente feito quanto ao regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em
sede de reclamação trabalhista. Requer que os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam
deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais.
(...). É o breve relatório. Decido. Recurso da União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do
Trabalho não possui competência para processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que
diz respeito a questões atinentes ao recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela
seara, conforme se segue: ‘A preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do
imposto de renda sobre verbas trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado,
portanto, a coisa julgada neste particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e
via correta. Não obstante, a leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento
e julgamento de causas de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da
relação de trabalho. De fato, conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes
ajuizada pelo autor, ao Juízo Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas
nas ações que ali tramitam, atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação
que lhe confere a qualidade de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na
Justiça Trabalhista constitui questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do
contribuinte perante a Justiça Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (500972448.2011.404.7003, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com
efeito, a questão da falta de interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado.
Quanto ao regime de apuração a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o
recebimento se deu após 01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A
da Lei 7.713/1988. Ocorre que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de
07/02/2011, ao contribuinte é facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio
da declaração, garantindo a tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art.
12-A, caput, da Lei 7.713/88; ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base
de cálculo do imposto submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao
contribuinte a escolha do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio
contribuinte a escolha entre as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a
escolha é irretratável, por expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta
Turma Recursal: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A
RENDIMENTOS ACUMULADOS RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE.
JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/
RS). RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados
‘considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 12, da Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no
julgamento do RE 614.406/RS (DJE 27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi
derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010, convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A,
aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de
rendimentos recebidos a partir de 1º de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no
art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em
princípio, os RRA serão tributados pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o
imposto será calculado ‘mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que
se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.’ 5. É ainda admissível que, a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda
apurado na declaração de ajuste, hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática
de cálculo, mediante a utilização de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do
imposto de renda pelo número de meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências
jurídicas - desrespeito ao postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva apresentadas pela tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados,
há que se entender pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº
12.350/2010. 8. Este Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda
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sobre juros moratórios incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato
de trabalho, ante seu caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo
Malucelli), em conformidade com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/
RS e respectivos declaratórios. 9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de
janeiro de 2010. (5007369-03.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado
em 04/02/2015) (grifei) Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser
reconhecido o interesse de agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos
foram recebidos acumuladamente após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do
réu, entendo prejudicado o recurso da parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da
separação dos honorários contratuais (evento 1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta
decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado,
caso ocorra. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial,
contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação
federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de
embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto,
voto por JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese
em análise, o recorrente/contribuinte sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA), em sede de Reclamação Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no
sentido de que o cálculo do imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve
observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA.
VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO
PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88. 1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o
Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e
sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível
afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da
Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que
o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de competência com tributação juntamente com os demais rendimentos
tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser
apurada apenas em cada caso concreto e em sede de liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse
de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº 7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do
imposto de renda sobre verbas recebidas acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou
válida a incidência do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da
MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em
ausência de indicação das alíquotas aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será
“calculado mediante a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”.
Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior. 5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se
reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do
imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos
arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010.
7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma,
unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte
incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a
disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10. Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e
provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11.
Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE
25/09/2017). ******************* TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL (COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À
ÉPOCA EM QUE O VALOR DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido
deduzido nos presentes embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA
40.1.15.005593-90 por não observar o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para
declarar a nulidade da citada CDA por restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº
0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução
(valor execução R$ 124.489,00), com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade
da constituição e cobrança dos créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999
(RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à
incidência do imposto de renda na data do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências
anteriores. Alega que, em face do Ato Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava
autorizada a não apresentar contestação ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda
sobre os valores pagos acumuladamente, contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos
Regimentais em Recurso Extraordinário n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra
Ellen Gracie que haviam negado recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato
Declaratório n. 01. III. Sobre o tema, o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos
do art. 543-B do CPC, no sentido de que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos
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Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de
renda. IV. Em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
Precedente: STJ, AgRg no REsp 1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida.
Honorários recursais fixados em 2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300,
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ).
****************** DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
FORMA DE CÁLCULO (redação do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012,
DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em
relação à incidência dos descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação
dada pela Lei nº 12.350/2010. **************** CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº
1.127/2011, da Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a
mês (regime de competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com
base na Instrução Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela
Lei 12.350/2010, que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não
há razão para a exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado. (TST-RR-124790.2012.5.03.0097, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de
Julgamento: 19/03/2014). Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência
aplicada pelo Fisco diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor
pago, na forma como dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante.
Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o periculum in mora, que se refere ao
fato de que o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a
retificação declaração já informada; já o fumus boni iuris, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e
INRFB nº. 1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, inaudita altera
pars, a liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa diária no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive,
disponibilizando, à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de
IRPF deste ano, fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos
sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano
Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002379-04.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Rosalia da Cunha Jorge - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega que
a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal, perante
a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado pela Lei
Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento Recebido
Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no mês de seu
pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de uma só vez),
alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido. Requer em
sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB), de
modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do imposto de renda
e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária
do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos
rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas
ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou
divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o
disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os rendimentos de que trata o caput,
recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no
497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste
Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto
neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a forma de cálculo do imposto de renda
sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do empregador, seja por decisão judicial, na
medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referiram
os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A
Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011, regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: “Art. 2º. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anoscalendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
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separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II
-rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças
do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro
salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O
imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente
ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário
de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando
houver, representará em relação ao disposto no caput a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5
de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na
forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de
2011)”. Vale transcrever jurisprudências: EMENTA-VOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela
parte autora em face de acórdão que rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que
tange à incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação
Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art.
12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o
entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos
os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/
SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No
cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência
e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na
origem, sendo os autos remetidos a este Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização
processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em
divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em
contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou
em face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso
merece ser conhecido. 6. No caso dos autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...).
Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em
relação ao pedido de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e
honorários advocatícios contratuais, ante a ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente
procedente o pedido a fim de ‘declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão
de condenação em ação trabalhista e, por consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser
apurado pela Contadoria Judicial, como rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda,
cujo procedimento administrativo deve ser viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do
interesse de agir no presente feito quanto ao regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em
sede de reclamação trabalhista. Requer que os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam
deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais.
(...). É o breve relatório. Decido. Recurso da União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do
Trabalho não possui competência para processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que
diz respeito a questões atinentes ao recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela
seara, conforme se segue: ‘A preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do
imposto de renda sobre verbas trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado,
portanto, a coisa julgada neste particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e
via correta. Não obstante, a leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento
e julgamento de causas de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da
relação de trabalho. De fato, conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes
ajuizada pelo autor, ao Juízo Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas
nas ações que ali tramitam, atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação
que lhe confere a qualidade de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na
Justiça Trabalhista constitui questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do
contribuinte perante a Justiça Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (500972448.2011.404.7003, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com
efeito, a questão da falta de interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado.
Quanto ao regime de apuração a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o
recebimento se deu após 01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A
da Lei 7.713/1988. Ocorre que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de
07/02/2011, ao contribuinte é facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio
da declaração, garantindo a tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art.
12-A, caput, da Lei 7.713/88; ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base
de cálculo do imposto submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao
contribuinte a escolha do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio
contribuinte a escolha entre as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

736

escolha é irretratável, por expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta
Turma Recursal: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A
RENDIMENTOS ACUMULADOS RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE.
JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/
RS). RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados
‘considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 12, da Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no
julgamento do RE 614.406/RS (DJE 27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi
derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010, convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A,
aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de
rendimentos recebidos a partir de 1º de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no
art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em
princípio, os RRA serão tributados pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o
imposto será calculado ‘mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que
se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.’ 5. É ainda admissível que, a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda
apurado na declaração de ajuste, hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática
de cálculo, mediante a utilização de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do
imposto de renda pelo número de meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências
jurídicas - desrespeito ao postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva apresentadas pela tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados,
há que se entender pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº
12.350/2010. 8. Este Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda
sobre juros moratórios incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato
de trabalho, ante seu caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo
Malucelli), em conformidade com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/
RS e respectivos declaratórios. 9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de
janeiro de 2010. (5007369-03.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado
em 04/02/2015) (grifei) Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser
reconhecido o interesse de agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos
foram recebidos acumuladamente após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do
réu, entendo prejudicado o recurso da parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da
separação dos honorários contratuais (evento 1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta
decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado,
caso ocorra. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial,
contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação
federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de
embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto,
voto por JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese
em análise, o recorrente/contribuinte sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA), em sede de Reclamação Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no
sentido de que o cálculo do imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve
observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA.
VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO
PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88. 1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o
Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e
sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível
afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da
Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que
o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de competência com tributação juntamente com os demais rendimentos
tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser
apurada apenas em cada caso concreto e em sede de liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse
de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº 7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do
imposto de renda sobre verbas recebidas acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou
válida a incidência do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da
MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em
ausência de indicação das alíquotas aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será
“calculado mediante a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”.
Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior. 5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se
reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do
imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos
arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010.
7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

737

unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte
incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a
disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10. Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e
provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11.
Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE
25/09/2017). ******************* TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL (COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À
ÉPOCA EM QUE O VALOR DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido
deduzido nos presentes embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA
40.1.15.005593-90 por não observar o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para
declarar a nulidade da citada CDA por restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº
0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução
(valor execução R$ 124.489,00), com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade
da constituição e cobrança dos créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999
(RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à
incidência do imposto de renda na data do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências
anteriores. Alega que, em face do Ato Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava
autorizada a não apresentar contestação ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda
sobre os valores pagos acumuladamente, contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos
Regimentais em Recurso Extraordinário n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra
Ellen Gracie que haviam negado recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato
Declaratório n. 01. III. Sobre o tema, o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos
do art. 543-B do CPC, no sentido de que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de
renda. IV. Em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
Precedente: STJ, AgRg no REsp 1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida.
Honorários recursais fixados em 2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300,
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ).
****************** DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
FORMA DE CÁLCULO (redação do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012,
DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em
relação à incidência dos descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação
dada pela Lei nº 12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº
1.127/2011, da Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a
mês (regime de competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com
base na Instrução Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela
Lei 12.350/2010, que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não
há razão para a exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-124790.2012.5.03.0097, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de
Julgamento: 19/03/2014). Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência
aplicada pelo Fisco diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor
pago, na forma como dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante.
Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao
fato de que o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a
retificação declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e
INRFB nº. 1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera
pars”, a liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa diária no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive,
disponibilizando, à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de
IRPF deste ano, fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos
sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano
Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002382-56.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Aurismar de Melo Ferreira - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega
que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal,
perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado
pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento
Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no
mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de
uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido.
Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do
Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do
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imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao
do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas,
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das
seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no
art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que
trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os
rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da
conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a
forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do
empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação
da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011,
regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: “Art. 2º.
Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando
decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput,
inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os
rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º
O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro
salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo
Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever jurisprudências: EMENTAVOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.
TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA
LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de acórdão que
rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao
não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido
pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de
que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser
aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários
julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo
regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª
Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem, sendo os autos remetidos a este
Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de
interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais
de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de decisão de Turma Regional de
Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma
Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece ser conhecido. 6. No caso dos
autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de recursos interpostos pelas
partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de inexigibilidade do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios contratuais, ante a
ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de ‘declarar a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação trabalhista e, por
consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria Judicial, como
rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento administrativo deve ser
viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no presente feito quanto ao
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação trabalhista. Requer que
os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo
autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório. Decido. Recurso da
União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui competência para
processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a questões atinentes ao
recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme se segue: ‘A
preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda sobre verbas
trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada neste
particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante, a
leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
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incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
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que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002384-26.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Ozanira Marques de Oliveira - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega
que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal,
perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado
pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento
Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no
mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de
uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido.
Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do
Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao
do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas,
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das
seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no
art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que
trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os
rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da
conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a
forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do
empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação
da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011,
regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: “Art. 2º.
Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando
decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput,
inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os
rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º
O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro
salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo
Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever jurisprudências: EMENTAVOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.
TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA
LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
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PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de acórdão que
rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao
não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido
pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de
que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser
aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários
julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo
regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª
Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem, sendo os autos remetidos a este
Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de
interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais
de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de decisão de Turma Regional de
Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma
Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece ser conhecido. 6. No caso dos
autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de recursos interpostos pelas
partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de inexigibilidade do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios contratuais, ante a
ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de ‘declarar a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação trabalhista e, por
consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria Judicial, como
rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento administrativo deve ser
viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no presente feito quanto ao
regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação trabalhista. Requer que
os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo
autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório. Decido. Recurso da
União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui competência para
processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a questões atinentes ao
recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme se segue: ‘A
preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda sobre verbas
trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada neste
particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante, a
leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
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valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
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do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002385-11.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Elisandra Andrade Lima - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega que
a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal, perante
a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado pela Lei
Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento Recebido
Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no mês de seu
pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de uma só vez),
alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido. Requer em
sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB), de
modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do imposto de renda
e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento,
serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária
do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos
rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas
ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou
divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o
disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário
do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será
considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os rendimentos de que trata o caput,
recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no
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497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste
Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto
neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a forma de cálculo do imposto de renda
sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do empregador, seja por decisão judicial, na
medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referiram
os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A
Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011, regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: “Art. 2º. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anoscalendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II
-rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças
do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro
salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O
imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente
ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário
de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando
houver, representará em relação ao disposto no caput a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5
de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na
forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de
2011)”. Vale transcrever jurisprudências: EMENTA-VOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE
DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela
parte autora em face de acórdão que rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que
tange à incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação
Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art.
12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o
entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos
os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/
SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No
cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência
e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na
origem, sendo os autos remetidos a este Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização
processar e julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em
divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em
contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou
em face de decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso
merece ser conhecido. 6. No caso dos autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...).
Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em
relação ao pedido de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e
honorários advocatícios contratuais, ante a ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente
procedente o pedido a fim de ‘declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão
de condenação em ação trabalhista e, por consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser
apurado pela Contadoria Judicial, como rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda,
cujo procedimento administrativo deve ser viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do
interesse de agir no presente feito quanto ao regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em
sede de reclamação trabalhista. Requer que os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam
deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais.
(...). É o breve relatório. Decido. Recurso da União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do
Trabalho não possui competência para processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que
diz respeito a questões atinentes ao recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela
seara, conforme se segue: ‘A preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do
imposto de renda sobre verbas trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado,
portanto, a coisa julgada neste particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e
via correta. Não obstante, a leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento
e julgamento de causas de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da
relação de trabalho. De fato, conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes
ajuizada pelo autor, ao Juízo Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas
nas ações que ali tramitam, atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação
que lhe confere a qualidade de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na
Justiça Trabalhista constitui questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do
contribuinte perante a Justiça Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (500972448.2011.404.7003, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com
efeito, a questão da falta de interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado.
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Quanto ao regime de apuração a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o
recebimento se deu após 01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A
da Lei 7.713/1988. Ocorre que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de
07/02/2011, ao contribuinte é facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio
da declaração, garantindo a tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art.
12-A, caput, da Lei 7.713/88; ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base
de cálculo do imposto submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao
contribuinte a escolha do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio
contribuinte a escolha entre as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a
escolha é irretratável, por expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta
Turma Recursal: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A
RENDIMENTOS ACUMULADOS RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE.
JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/
RS). RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados
‘considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a
inconstitucionalidade do art. 12, da Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no
julgamento do RE 614.406/RS (DJE 27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi
derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010, convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A,
aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de
rendimentos recebidos a partir de 1º de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no
art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em
princípio, os RRA serão tributados pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o
imposto será calculado ‘mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que
se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.’ 5. É ainda admissível que, a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda
apurado na declaração de ajuste, hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática
de cálculo, mediante a utilização de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do
imposto de renda pelo número de meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências
jurídicas - desrespeito ao postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva apresentadas pela tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados,
há que se entender pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº
12.350/2010. 8. Este Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda
sobre juros moratórios incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato
de trabalho, ante seu caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo
Malucelli), em conformidade com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/
RS e respectivos declaratórios. 9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de
janeiro de 2010. (5007369-03.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado
em 04/02/2015) (grifei) Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser
reconhecido o interesse de agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos
foram recebidos acumuladamente após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do
réu, entendo prejudicado o recurso da parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da
separação dos honorários contratuais (evento 1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta
decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado,
caso ocorra. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial,
contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação
federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de
embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto,
voto por JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese
em análise, o recorrente/contribuinte sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA), em sede de Reclamação Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no
sentido de que o cálculo do imposto de renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve
observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA.
VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO
PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88. 1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o
Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e
sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A
solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível
afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da
Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que
o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de competência com tributação juntamente com os demais rendimentos
tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser
apurada apenas em cada caso concreto e em sede de liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse
de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº 7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do
imposto de renda sobre verbas recebidas acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou
válida a incidência do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da
MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em
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ausência de indicação das alíquotas aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será
“calculado mediante a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”.
Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior. 5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se
reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do
imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos
arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no
recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010.
7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma,
unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte
incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a
disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10. Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e
provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à
Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11.
Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE
25/09/2017). ******************* TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL (COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À
ÉPOCA EM QUE O VALOR DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido
deduzido nos presentes embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA
40.1.15.005593-90 por não observar o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para
declarar a nulidade da citada CDA por restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº
0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução
(valor execução R$ 124.489,00), com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade
da constituição e cobrança dos créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999
(RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à
incidência do imposto de renda na data do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências
anteriores. Alega que, em face do Ato Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava
autorizada a não apresentar contestação ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda
sobre os valores pagos acumuladamente, contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos
Regimentais em Recurso Extraordinário n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra
Ellen Gracie que haviam negado recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato
Declaratório n. 01. III. Sobre o tema, o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos
do art. 543-B do CPC, no sentido de que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de
renda. IV. Em sede de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o
entendimento de que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
Precedente: STJ, AgRg no REsp 1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida.
Honorários recursais fixados em 2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300,
DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ).
****************** DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
FORMA DE CÁLCULO (redação do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012,
DEJT divulgado em 19, 20 e 23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em
relação à incidência dos descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação
dada pela Lei nº 12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº
1.127/2011, da Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a
mês (regime de competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com
base na Instrução Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo
imposto de renda sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela
Lei 12.350/2010, que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não
há razão para a exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-124790.2012.5.03.0097, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de
Julgamento: 19/03/2014). Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência
aplicada pelo Fisco diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor
pago, na forma como dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante.
Assim sendo, presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao
fato de que o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a
retificação declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e
INRFB nº. 1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera
pars”, a liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
multa diária no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive,
disponibilizando, à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de
IRPF deste ano, fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos
sujeitos à Tributação Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano
Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002391-18.2019.8.06.0163 - Procedimento
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Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Sandra Bandeira de Souza - DECISÃO: “Assim sendo, presentes
os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que o pagamento
ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação declaração já
informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº. 1.127/2011) que
disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a liminar requestada
determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando, à parte autora
os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano, fazendo constar
os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva na
Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002392-03.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Antonia Rodrigues Moura - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega
que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal,
perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado
pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento
Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no
mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de
uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido.
Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do
Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao
do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas,
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das
seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no
art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que
trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os
rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da
conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a
forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do
empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação
da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011,
regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: “Art. 2º.
Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando
decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput,
inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os
rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º
O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro
salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo
Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever jurisprudências: EMENTAVOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.
TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA
LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de acórdão que
rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao
não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido
pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de
que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser
aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários
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julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo
regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª
Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem, sendo os autos remetidos a este
Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de
interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais
de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de decisão de Turma Regional de
Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma
Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece ser conhecido. 6. No caso dos
autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de recursos interpostos pelas
partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de inexigibilidade do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios contratuais, ante a
ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de ‘declarar a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação trabalhista e, por
consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria Judicial, como
rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento administrativo deve ser
viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no presente feito quanto ao
regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação trabalhista. Requer que
os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo
autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório. Decido. Recurso da
União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui competência para
processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a questões atinentes ao
recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme se segue: ‘A
preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda sobre verbas
trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada neste
particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante, a
leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
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pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
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que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002393-85.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Ana Célia de Brito Campos - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega
que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal,
perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado
pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento
Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no
mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de
uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido.
Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do
Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao
do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas,
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das
seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no
art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que
trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os
rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da
conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a
forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do
empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação
da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011,
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regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: “Art. 2º.
Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando
decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput,
inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os
rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º
O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro
salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo
Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever jurisprudências: EMENTAVOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.
TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA
LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de acórdão que
rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao
não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido
pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de
que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser
aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários
julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo
regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª
Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem, sendo os autos remetidos a este
Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de
interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais
de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de decisão de Turma Regional de
Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma
Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece ser conhecido. 6. No caso dos
autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de recursos interpostos pelas
partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de inexigibilidade do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios contratuais, ante a
ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de ‘declarar a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação trabalhista e, por
consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria Judicial, como
rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento administrativo deve ser
viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no presente feito quanto ao
regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação trabalhista. Requer que
os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo
autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório. Decido. Recurso da
União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui competência para
processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a questões atinentes ao
recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme se segue: ‘A
preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda sobre verbas
trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada neste
particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante, a
leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
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submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
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não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002394-70.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria do Socorro Gomes Ferreira Alves - DECISÃO: “VISTO EM
INSPEÇÃO Alega que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela
Justiça Federal, perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento
foi disciplinado pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como
Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e
exclusivamente no mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 11 de setembro de 2019

Caderno 2: Judiciario

Fortaleza, Ano X - Edição 2222

755

sobre o valor pago (de uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo
assim o valor recebido. Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à
Receita Federal do Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos
acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas
as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a
dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o
constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos
rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual. § 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei
resultante da conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo,
devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito
estabelece a forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento
espontâneo do empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº
1.127/2011, regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in
verbis: “Art. 2º. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no
caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. §
2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos
pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O
décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma
prevista no Anexo Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao
disposto no caput a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta
Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever
jurisprudências: EMENTA-VOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA
PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de
acórdão que rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o
acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988,
preceito legal inserido pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ,
vocacionado no sentido de que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto,
faz menção a vários julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do
imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o
modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem,
sendo os autos remetidos a este Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e
julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência
entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade
à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de
decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece
ser conhecido. 6. No caso dos autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de
recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido
de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios
contratuais, ante a ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de
‘declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação
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trabalhista e, por consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria
Judicial, como rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento
administrativo deve ser viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no
presente feito quanto ao regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação
trabalhista. Requer que os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo
do IRPF pago pelo autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório.
Decido. Recurso da União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui
competência para processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a
questões atinentes ao recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme
se segue: ‘A preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda
sobre verbas trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada
neste particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante,
a leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
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sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
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competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002396-40.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Aparecida Ferreira Pinto - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO
Alega que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça
Federal, perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi
disciplinado pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como
Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e
exclusivamente no mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu
sobre o valor pago (de uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo
assim o valor recebido. Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à
Receita Federal do Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos
acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas
as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a
dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o
constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos
rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual. § 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei
resultante da conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo,
devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito
estabelece a forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento
espontâneo do empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº
1.127/2011, regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in
verbis: “Art. 2º. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no
caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. §
2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos
pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O
décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma
prevista no Anexo Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao
disposto no caput a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta
Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever
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jurisprudências: EMENTA-VOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA
PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de
acórdão que rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o
acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988,
preceito legal inserido pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ,
vocacionado no sentido de que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto,
faz menção a vários julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do
imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o
modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem,
sendo os autos remetidos a este Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e
julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência
entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade
à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de
decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece
ser conhecido. 6. No caso dos autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de
recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido
de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios
contratuais, ante a ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de
‘declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação
trabalhista e, por consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria
Judicial, como rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento
administrativo deve ser viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no
presente feito quanto ao regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação
trabalhista. Requer que os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo
do IRPF pago pelo autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório.
Decido. Recurso da União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui
competência para processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a
questões atinentes ao recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme
se segue: ‘A preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda
sobre verbas trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada
neste particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante,
a leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
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ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
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com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002398-10.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Maria das Graças de Oliveira - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO
Alega que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça
Federal, perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi
disciplinado pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como
Rendimento Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e
exclusivamente no mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu
sobre o valor pago (de uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo
assim o valor recebido. Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à
Receita Federal do Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que
altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos
acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito,
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas
as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a
dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título
de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o
constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos
rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na
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Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste
Anual. § 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei
resultante da conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo,
devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito
estabelece a forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento
espontâneo do empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº
1.127/2011, regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in
verbis: “Art. 2º. Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
quando decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no
caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. §
2º Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
§ 3º O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos
pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os
rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O
décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma
prevista no Anexo Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao
disposto no caput a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de
cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta
Instrução Normativa. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever
jurisprudências: EMENTA-VOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA
PARTE AUTORA. TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de
acórdão que rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o
acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988,
preceito legal inserido pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ,
vocacionado no sentido de que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de
decisão judicial, devem ser aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto,
faz menção a vários julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do
imposto incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o
modo de calcular o imposto. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem,
sendo os autos remetidos a este Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e
julgar pedido de uniformização de interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência
entre decisões de Turmas Recursais de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade
à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de
decisão de Turma Regional de Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece
ser conhecido. 6. No caso dos autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de
recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido
de inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios
contratuais, ante a ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de
‘declarar a inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação
trabalhista e, por consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria
Judicial, como rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento
administrativo deve ser viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no
presente feito quanto ao regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação
trabalhista. Requer que os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo
do IRPF pago pelo autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório.
Decido. Recurso da União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui
competência para processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a
questões atinentes ao recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme
se segue: ‘A preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda
sobre verbas trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada
neste particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante,
a leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
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questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
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acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
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Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002402-47.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Elisangela Andrade Lima - DECISÃO: “VISTO EM INSPEÇÃO Alega
que a parte requerente ao efetuar pagamento de verba trabalhista oriunda da expedição de precatório pela Justiça Federal,
perante a 6ª Vara da Seção Judiciária no Ceará, verbas originárias de diferença do FUNDEF, cujo pagamento foi disciplinado
pela Lei Municipal nº. 1.014/2016, não lançou de forma correta o valor pago, uma vez deveria tê-lo lançado como Rendimento
Recebido Acumuladamente (RRA), mas ao invés disso o lançamento se deu como verba recebida única e exclusivamente no
mês de seu pagamento. A implicação é que: como o lançamento não se deu sob a forma de RRA, incidiu sobre o valor pago (de
uma só vez), alíquota de imposto de renda sobre o montante, provocando desconto elevado e diminuindo assim o valor recebido.
Requer em sede de liminar que o ente público municipal corrija (retificação) as informações prestadas à Receita Federal do
Brasil (RFB), de modo a ocorrer à restituição dos valores pagos a mais. Pois bem, a Lei nº. 7.713/88 que altera a legislação do
imposto de renda e dá outras providências, estabelece: Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à
incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao
do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês. § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. § 2o Poderão ser excluídas as despesas,
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das
seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e II - contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no
art. 27 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. § 5o O total dos rendimentos de que
trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. § 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte será considerado antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. § 7o Os
rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia anterior ao de publicação da Lei resultante da
conversão da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010. § 8o (VETADO) § 9o A Secretaria da Receita
Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo. Grifo nosso. Como se percebe, o art. 12-A acima transcrito estabelece a
forma de cálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, seja pelo pagamento espontâneo do
empregador, seja por decisão judicial, na medida em que define a aplicação da tabela progressiva, resultante da multiplicação
da quantidade de meses a que se referiram os rendimentos, pelos valores constantes na tabela progressiva mensal
correspondente ao mês do recebimento ou crédito. A Receita Federal do Brasil, editou a Instrução Normativa nº 1.127/2011,
regulamentando a tributação dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com a seguinte redação, in verbis: “Art. 2º.
Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando
decorrentes de: I - aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e II -rendimentos do trabalho. § 1º Aplica-se o disposto no caput,
inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do Trabalho, Federal,Estaduais e do Distrito Federal. § 2º Os
rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes. § 3º
O disposto no caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência complementar. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB nº 1.261, de 20 de março de 2012). Art. 3º O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante
a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. §1º O décimo terceiro
salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput um mês-calendário. §2º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no Anexo
Único a esta Instrução Normativa. §3º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no caput
a um mês. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011). §4º A fórmula de cálculo da tabela
progressiva acumulada, a que se refere o caput, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo I a esta Instrução Normativa.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.145, de 5 de abril de 2011)”. Vale transcrever jurisprudências: EMENTAVOTO PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APRESENTADO PELA PARTE AUTORA.
TRIBUTÁRIO. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA) SOB A ÉGIDE DA
LEI Nº 12.350/2010. PRECEDENTES DO STJ. RESP Nº 1.487.501. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO. 1. Pedido Nacional de Uniformização de Jurisprudência apresentado pela parte autora em face de acórdão que
rejeitou o pleito de reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária, no que tange à incidência do imposto de renda
sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) em sede de Reclamação Trabalhista. 2. Alega que o acórdão recorrido, ao
não acolher o pedido de cálculo do IRPF nos termos do preconizado no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, preceito legal inserido
pela Lei nº 12.350/2010, posta-se em posição de divergência com o entendimento adotado pelo STJ, vocacionado no sentido de
que o cálculo do imposto incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, devem ser
aplicadas as alíquotas vigentes à época em que eram devidos os referidos rendimentos. Para tanto, faz menção a vários
julgados da mencionada Corte, dentre os quais o AgREsp nº 641.531/SC reproduzido na sequência: EMENTA: TRIBUTÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. VALORES PAGOS ACUMULADAMENTE. 1. No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos. 2. O art. 12 da Lei 7.713/88 disciplina o momento da incidência e não o modo de calcular o imposto. 3. Agravo
regimental não-provido. (STJ, AgREsp nº 6.41.531, Processo nº 200400186983, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª
Turma, unânime, j. em 21/10/2008, DJe de 21/11/2008) 3. Incidente inadmitido na origem, sendo os autos remetidos a este
Colegiado por força de agravo. 4. Compete à Turma Nacional de Uniformização processar e julgar pedido de uniformização de
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interpretação de lei federal, quanto à questão de direito material fundado em divergência entre decisões de Turmas Recursais
de diferentes Regiões; em face de decisão de Turma Recursal proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização; ou em face de decisão de Turma Regional de
Uniformização proferida em contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma
Nacional de Uniformização. 5. Satisfeitos os pressupostos de recorribilidade, o recurso merece ser conhecido. 6. No caso dos
autos, o voto do acórdão objurgado encontra-se esculpido nos seguintes moldes: (...). Trata-se de recursos interpostos pelas
partes contra sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em relação ao pedido de inexigibilidade do
imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e honorários advocatícios contratuais, ante a
ausência de interesse processual; bem como, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido a fim de ‘declarar a
inexigibilidade do imposto de renda incidente sobre juros de mora recebidos em razão de condenação em ação trabalhista e, por
consequência, reconhecer o direito de a parte autora lançar referido montante, a ser apurado pela Contadoria Judicial, como
rendimento não tributável em sua Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda, cujo procedimento administrativo deve ser
viabilizado pela ré’. (...) A parte autora, por sua vez, pugna pelo reconhecimento do interesse de agir no presente feito quanto ao
regime de apuração do imposto de renda incidente sobre as verbas recebidas em sede de reclamação trabalhista. Requer que
os honorários advocatícios pagos em razão da demanda trabalhista sejam deduzidos da base de cálculo do IRPF pago pelo
autor. Por fim, requer o destacamento dos honorários advocatícios contratuais. (...). É o breve relatório. Decido. Recurso da
União Esta 1ª Turma Recursal firmou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho não possui competência para
processar e julgar causas de natureza tributária, inexistindo assim coisa julgada no que diz respeito a questões atinentes ao
recolhimento do imposto de renda incidentes sobre verbas trabalhistas decididas naquela seara, conforme se segue: ‘A
preliminar de coisa julgada não procede. Aduz a União que a questão atinente à incidência do imposto de renda sobre verbas
trabalhistas foi objeto de definição nos próprios autos de reclamatória, tendo se operado, portanto, a coisa julgada neste
particular, tendo em vista a ausência de manifestação do interessado a respeito no momento e via correta. Não obstante, a
leitura do art. 114 da CF, que define a competência da Justiça do Trabalho, não inclui o conhecimento e julgamento de causas
de natureza tributária havidas entre a União e seus contribuintes, limitando-se às lides oriundas da relação de trabalho. De fato,
conquanto seja a questão tributária ora em mesa uma decorrência da ação trabalhista antes ajuizada pelo autor, ao Juízo
Trabalhista compete somente proceder à retenção do imposto de renda atinente às verbas pagas nas ações que ali tramitam,
atuando como longa manus da União na atividade arrecadatória, consoante técnica de arrecadação que lhe confere a qualidade
de responsável tributário pela retenção. Com efeito, a regularidade da tributação que se operou na Justiça Trabalhista constitui
questão que poderá ser objeto de conferência pela Receita Federal, bem como de insurgência do contribuinte perante a Justiça
Federal, conforme competência constitucionalmente lhe atribuída no art. 109, I, da CF.’ (5009724-48.2011.404.7003, Primeira
Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Nicolau Konkel Júnior, julgado em 05/11/2014) Com efeito, a questão da falta de
interesse processual se confunde com o mérito propriamente dito e com ele deve ser analisado. Quanto ao regime de apuração
a ser adotado para tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, considerando que o recebimento se deu após
01/01/2010 (evento 1, OUT10), aplicável ao caso a nova sistemática de cálculo prevista no art. 12-A da Lei 7.713/1988. Ocorre
que, de acordo com a previsão legal, regulamentada pela Instrução Normativa RFB Nº 1127 de 07/02/2011, ao contribuinte é
facultada a opção entre declarar os rendimentos recebidos acumuladamente: (a) em campo próprio da declaração, garantindo a
tributação exclusiva dos rendimentos, mediante aplicação da tabela progressiva, na forma do art. 12-A, caput, da Lei 7.713/88;
ou (b) juntamente com os demais rendimentos sujeitos ao ajuste anual, passando a integrar a base de cálculo do imposto
submetido ao ajuste, na forma do art. 12-A, §5º, do mesmo diploma normativo. Assim, a lei assegura ao contribuinte a escolha
do regime que, no seu caso específico, revele-se mais vantajoso. Desse modo, compete ao próprio contribuinte a escolha entre
as duas formas de cálculo, antes de realizar o encaminhamento definitivo da declaração, sendo a escolha é irretratável, por
expressa disposição legal (art. 12-A, § 5º, da Lei 7.713/88). Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal: TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE
COMPETÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12, DA LEI 7.713/88, RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (RE 614.406/RS). MP 497/2010 CONVERTIDA NA LEI 12.350/2010. DERROGAÇÃO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88.
INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO A RENDIMENTOS ACUMULADOS
RECEBIDOS APÓS 01/01/2010. ART. 12-A DA LEI 7.713/88. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA PERCEBIDOS EM
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA NO CONTEXTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA (STJ, RESP 1.089.720/RS). RECURSO DA UNIÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1. Os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados ‘considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos’, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 12, da
Lei nº 7.713/88, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 614.406/RS (DJE
27/11/2014). 2. O regime de tributação estabelecido no art. 12, da Lei nº 7.713/88, foi derrogado pela MP nº 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei nº 12.350, de 20/12/2010, que introduziu na lei referida o art. 12-A, aplicável aos rendimentos recebidos
acumuladamente a partir de 1º de janeiro de 2010 (§7º). 3. Por conseguinte, tratando-se de rendimentos recebidos a partir de 1º
de janeiro de 2010, a questão não pode mais ser resolvida com fulcro na norma contida no art. 12, da Lei nº 7.713/88, devendo
ser apreciada em face do seu art. 12-A. 4. Da novel disposição normativa, extrai-se que, em princípio, os RRA serão tributados
pelo imposto de renda exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos, e o imposto será calculado ‘mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.’ 5. É ainda admissível que,
a critério do contribuinte, os RRA sejam incluídos na base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração de ajuste,
hipótese em que o imposto retido na fonte será devidamente compensado. 6. Esta sistemática de cálculo, mediante a utilização
de uma tabela progressiva estendida, construída a partir da multiplicação da tabela mensal do imposto de renda pelo número de
meses de competência a que se referem os RRA, tem o efeito de neutralizar as inconsistências jurídicas - desrespeito ao
postulado da disponibilidade jurídica de renda e violação da isonomia e da capacidade contributiva - apresentadas pela
tributação nos moldes do derrogado art. 12, da Lei nº 7.713/88. 7. Afastados os impedimentos mencionados, há que se entender
pela legitimidade da tributação com base na inovação legislativa introduzida pelo art. 12-A, da Lei nº 12.350/2010. 8. Este
Colegiado já assentou entendimento no sentido de que deve ser afastada a exigência do imposto de renda sobre juros moratórios
incidentes sobre verbas recebidas em demanda trabalhista ajuizada no contexto da rescisão do contrato de trabalho, ante seu
caráter indenizatório (RC 5006035-68.2012.404.7000, j. em 16/05/2013, relator Juiz Federal Marcelo Malucelli), em conformidade
com o que restou assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.089.720/RS e respectivos declaratórios.
9. Recurso da União parcialmente provido uma vez que os RRA foram recebidos após 1º de janeiro de 2010. (500736903.2013.404.7001, Primeira Turma Recursal do PR, Relator p/ Acórdão Gerson Luiz Rocha, julgado em 04/02/2015) (grifei)
Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução. Portanto, deve ser reconhecido o interesse de
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agir para, no mérito, julgar improcedente o pedido respectivo, na medida em que os rendimentos foram recebidos acumuladamente
após 1º de janeiro de 2010. (...) Recurso do autor Ante o provimento parcial do recurso do réu, entendo prejudicado o recurso da
parte autora. Outrossim, indefiro o pedido formulado pela parte autora acerca da separação dos honorários contratuais (evento
1 - CONHON12), uma vez que ainda pendente o trânsito em julgado desta decisão. Nada obsta, porém, que tal pedido seja
reiterado no momento oportuno, qual seja a fase de cumprimento do julgado, caso ocorra. Considero prequestionados
especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto
a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República
levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão
sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO DO AUTOR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (...). 7. Na hipótese em análise, o recorrente/contribuinte
sujeitou-se à incidência de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), em sede de Reclamação
Trabalhista, em período posterior ao advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº 12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei
nº 7.713/88. 8. Impende aduzir ser pacífica, no âmbito do STJ, a intelecção no sentido de que o cálculo do imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente, a partir de 1/1/2010, deve observar a disciplina do art. 12-A da Lei nº
7.713/1988, consoante se extrai do teor do julgado adiante esposado: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE
APÓS 1º DE JANEIRO DE 2010. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 12-A, DA LEI Nº 7.713/88.
1. Afastada a alegação de ofensa ao art. 535, II do CPC, tendo em vista que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
e fundamentada sobre a existência de interesse de agir por parte do autor e sobre a inaplicabilidade do sistema de cálculo
previsto no art. 12-A da Lei nº 7.713/88, introduzido pela Lei nº 12.350/10. A solução integral da controvérsia, com fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Não é possível afirmar, a priori, que a aplicação das alíquotas segundo
a sistemática da tabela progressiva de que trata o § 1º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88 (regime de caixa com tributação exclusiva
na fonte e alíquotas próprias) seja mais benéfica ao contribuinte que o cálculo do imposto na forma consagrada pelo recurso
representativo da controvérsia REsp 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010 (regime de
competência com tributação juntamente com os demais rendimentos tributáveis e alíquotas vigentes à época em que deveria ter
sido recebido o rendimento). A sistemática mais benéfica pode ser apurada apenas em cada caso concreto e em sede de
liquidação. Assim, não há que se falar, em tese, de ausência de interesse de agir. 3. Esta Corte, ao interpretar o art. 12 da Lei nº
7.713/88, concluiu que tal dispositivo tratou do momento da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas
acumuladamente, mas não tratou das alíquotas aplicáveis. Desse modo, considerou válida a incidência do imposto sobre as
verbas recebidas acumuladamente, desde que aplicáveis as alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
efetivamente pagos, segundo o regime de competência. 4. Ocorre que, com o advento da MP nº 497/2010, convertida na Lei nº
12.350/2010, que incluiu o art. 12-A na Lei nº 7.713/88, não há mais que se falar em ausência de indicação das alíquotas
aplicáveis, pois o § 1º do referido dispositivo expressamente determina que o imposto será “calculado mediante a utilização da
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito”. Inaplicável, portanto, a jurisprudência anterior.
5. Sendo assim, não tendo sido declarada sua inconstitucionalidade, é de se reconhecer a aplicabilidade do art. 12-A da Lei nº
7.713/88 aos rendimentos recebidos acumuladamente (fatos geradores do imposto de renda) a partir de 1º de janeiro de 2010,
conforme preceitua o § 7º do art. 12-A da Lei nº 7.713/88, e na forma dos arts. 105 e 144, caput, do CTN. 6. Entendimento que
não contraria a orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte no recurso representativo da controvérsia REsp. n.
1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.5.2010. 7. Recurso especial parcialmente provido. (STJ,
REsp nº 1.487.501, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, unânime, j. em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014) (Grifos
nossos) 9. Com efeito, no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente, cujo
fato gerador tenha ocorrido após janeiro de 2010, deve-se observar a disciplina prevista no art. 12-A da Lei nº 7.713/1988. 10.
Destarte, evidenciada a divergência do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, tem-se que o incidente nacional de
uniformização formulado pela parte autora merece ser conhecido e provido, para, nos termos da Questão de Ordem nº 20 da
TNU, anular o acórdão impugnado e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para fins de examinar a causa
com a adequação do julgado ao entendimento deste Colegiado. 11. Por efeito, VOTO no sentido de CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO INCIDENTE. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL
50480360520114047000, JUIZ FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, DJE 25/09/2017). *******************
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL (COMPLEMENTO
DE APOSENTADORIA). BASE DE CÁLCULO DE ACORDO COM AS ALÍQUOTAS VIGENTES À ÉPOCA EM QUE O VALOR
DEVERIA TER SIDO PAGO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos presentes
embargos à execução, para reconhecer a ilegalidade do cálculo do débito inscrito na CDA 40.1.15.005593-90 por não observar
o regime de competência dos rendimentos recebidos acumuladamente; bem como para declarar a nulidade da citada CDA por
restar ilíquido o valor, e, por consequência, determinar a extinção da execução fiscal nº 0007225-02.2015.4.05.8300. Fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do montante cobrado na execução (valor execução R$ 124.489,00),
com fulcro no art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC. II. Sustenta a recorrente, em suma, a legalidade da constituição e cobrança dos
créditos ora questionados. Argumenta que, nos termos do art. 56 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/1999) c/c o art. 43 do CTN e o
art. 12 da Lei nº 7.713/1988, os rendimentos recebidos por pessoa física estão sujeitos à incidência do imposto de renda na data
do seu efetivo recebimento (regime de caixa), ainda que relativo a competências anteriores. Alega que, em face do Ato
Declaratório PGFN n. 1 (DOU 14.05.2009), a Procuradoria da Fazenda Nacional estava autorizada a não apresentar contestação
ou a interpor recurso nas causas em que se discute o cálculo do imposto de renda sobre os valores pagos acumuladamente,
contudo, por ocasião do reconhecimento da repercussão geral nos autos dos Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário
n.ºs 614.406 e 614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie que haviam negado
recursos extraordinários da Fazenda Nacional, e que justificaram à época a edição do Ato Declaratório n. 01. III. Sobre o tema,
o Plenário do STF decidiu no RE nº 614.406/RS, em sede de repercussão geral, nos termos do art. 543-B do CPC, no sentido de
que a percepção cumulativa de valores há de ser considerada para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente,
os exercícios envolvidos. Nesses termos, restou reconhecido que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA adotado pelo artigo 12 da Lei nº 7.713/88 representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva do Contribuinte, conduzindo a uma majoração da alíquota do imposto de renda. IV. Em sede de recurso
repetitivo (CPC, art. 543-C), no julgamento do REsp 1118429/SP, DJ 24.3.2010, o STJ adotou o entendimento de que o imposto
de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não
sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente. Precedente: STJ, AgRg no REsp
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1146129/MA, rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3/11/2010. V. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em
2% acrescidos sobre o valor dos honorários advocatícios. (PROCESSO: 08072738820164058300, DESEMBARGADOR
FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/08/2018, PUBLICAÇÃO: ). ****************** DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação
do item II alterada na sessãodo Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012) - Res. 181/2012, DEJT divulgado em 19, 20 e
23.04.2012 I. (...). II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais,
resultante de crédito do empregado oriundo de condenação judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos
descontos fiscais, mês a mês, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988,com a redação dada pela Lei nº
12.350/2010. **************** “CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. Argumenta a 1ª reclamada que a IN nº 1.127/2011, da
Receita Federal, não seria aplicável ao caso. Sem razão. Os recolhimentos fiscais devem ser calculados mês a mês (regime de
competência), na forma prevista no artigo 12-A da Lei 7.713/88. A apuração mês a mês também é devida com base na Instrução
Normativa 1.127/2011 da Receita Federal. O critério efetuado com base no artigo 46 da Lei 8.541/92, incidindo imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos no momento da disponibilização do crédito ao beneficiário, foi alterado pela Lei 12.350/2010,
que inseriu o artigo 12-A à Lei 7.713/88, corrigindo a discrepância verificada na esfera trabalhista. Assim, não há razão para a
exclusão dos créditos relativos à complementação de aposentadoria. Provimento negado.” (TST-RR-1247- 90.2012.5.03.0097,
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator: Ministro João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 19/03/2014).
Por outro lado, a simulação realizada no sítio da RFB, para apuração do imposto sobre a renda de rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), demonstra que a parte autora não pagaria imposto, sendo, portanto, a incidência aplicada pelo Fisco
diante da informação prestada pelo ente municipal, que deixou de tributar exclusivamente na fonte o valor pago, na forma como
dispõe o Artigo 12-A da Lei 7713/88, porquanto se trata de tributação exclusiva, danosa a parte reclamante. Assim sendo,
presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que
o pagamento ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação
declaração já informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº.
1.127/2011) que disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a
liminar requestada determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária
no valor de R$ 998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando,
à parte autora os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano,
fazendo constar os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação
Exclusiva na Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos
Acumuladamente. CITE-SE e INTIME-SE. URGENTE! São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz
de Direito.”
ADV: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO (OAB 23847/CE) - Processo 0002403-32.2019.8.06.0163 - Procedimento
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Liduina Maria Rodrigues Coellho - DECISÃO: “Assim sendo, presentes
os requisitos autorizadores da concessão da liminar requestada, o “periculum in mora”, que se refere ao fato de que o pagamento
ocorreu no ano-calendário 2018, devendo neste ano, ou seja: no ano-exercício 2019, ocorrer a retificação declaração já
informada; já o “fumus boni iuris”, se apresenta pela existência de normas legais (Lei nº. 7.713/88 e INRFB nº. 1.127/2011) que
disciplinam o procedimento para a tributação do RRA e seu lançamento, CONCEDO, “inaudita altera pars”, a liminar requestada
determinando que o Município de São Benedito, proceda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$
998,00, a cargo do Chefe do Executivo, a retificação nas informações remetidas à RFB, inclusive, disponibilizando, à parte autora
os dados da retificação a fim de que ela possa alimentar as informações em sua declaração de IRPF deste ano, fazendo constar
os valores recebidos a título de verbas do FUNDEF (precatório) no campo dos rendimentos sujeitos à Tributação Exclusiva na
Fonte, concedendo ainda constar que os valores devem ser indicados no Campo -6 Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
São Benedito, 23 de agosto de 2019. Cristiano Sousa de Carvalho. Juiz de Direito.”

EDITAL DE INTERDIÇÃO
Justiça Gratuita
Processo nº: 9858-53.2016.8.06.0163/0
Requerente: Valdenir de Paiva Rodrigues
Interditando: Alan de Paiva Nascimento
O Doutor FÁBIO RODRIGUES SOUSA, MM Juiz de Direito Titular desta Comarca de São Benedito, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais etc. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo tramitou os autos de nº 9858-53.2016.8.06.0163, Ação de Interdição, que por sentença do MM. Juiz desta Comarca de
São Benedito, Dr. Fábio Rodrigues Sousa, datada de 25/01/2018, foi decretada a Interdição de ALAN DE PAIVA NASCIMENTO,
declarado(a) como absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os autos da vida civil, foi nomeado o(a) requerente
VALDENIR DE PAIVA RODRIGUES, curador(a) sob compromisso. Tendo o MM. Juiz, determinando a expedição do presente
edital, para que ninguém possa alegar ignorância, que deverá ser publicado por três (03) vezes, com intervalo de 10(dez) dias
e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Benedito, Estado do Ceará, aos dez (dez) dias
do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, Maria Luci Pio Martins, Técnica Judiciária, o digitei. Eu,______,
Supervisora da Unidade Judiciária, o subscrevo. FÁBIO RODRIGUES SOUSA. Juiz de Direito Titular
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Justiça Gratuita
O Doutor FÁBIO RODRIGUES SOUSA, MM Juiz de Direito Titular desta Comarca de São Benedito, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições legais etc. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo tramitou os autos de nº 96867-87.2015.8.06.0163, Ação de Interdição, que por sentença do MM. Juiz desta Comarca
de São Benedito, Dr. Fábio Rodrigues Sousa, datada de 25/01/2018, foi decretada a Interdição de FRANCISCA MARIA DO
NASCIMENTO, declarado(a) como absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os autos da vida civil, foi nomeado a
requerente ANTONIA DE MARIA ALVES DO NASCIMENTO, curador(a) sob compromisso. Tendo o MM. Juiz, determinando a
expedição do presente edital, para que ninguém possa alegar ignorância, que deverá ser publicado por três (03) vezes, com
intervalo de 10(dez) dias e afixado no local de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Benedito, Estado
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do Ceará, aos dez (dez) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e dezoito (2018). Eu, Maria Luci Pio Martins, Técnica
Judiciária, o digitei. Eu,______, Supervisora da Unidade Judiciária, o subscrevo. FÁBIO RODRIGUES SOUSA. Juiz de Direito.

COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO CESAR DE BARROS LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁLVARO QUEIROZ SOARES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0248/2019
ADV: LUARA HERCULANO ROCHA MATOS (OAB 41103/CE) - Processo 0000396-98.2018.8.06.0164 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: P.H.A.N. - REQUERIDO: T.C.N. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei
conferidas, que foi designada audiência de Instrução para o dia 29 de outubro de 2019, às 12:00h na Sala de Audiência desta
Unidade Judiciária. O referido é verdade. Dou fé.
ADV: LUARA HERCULANO ROCHA MATOS (OAB 41103/CE) - Processo 0000701-82.2018.8.06.0164 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: A.D.A.V. - S.L.A.V. - L.R.A.V. - REQUERIDO: J.E.V.S. - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 24 de outubro de 2019, às 10:20h na Sala
de Audiência desta Unidade Judiciária. O referido é verdade. Dou fé.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO CESAR DE BARROS LIMA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ÁLVARO QUEIROZ SOARES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0249/2019
ADV: MARIA TEREZA BATISTA DE ARAÚJO FEIJÃO (OAB 9374/CE) - Processo 0002703-88.2019.8.06.0164 - Procedimento
Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Tereza Batista de Araujo Feijao - REQUERIDA: Cleane Hebe Lima
de Castro Araujo - Conforme disposição expressa no Provimento nº 01/2019, emanado da Corregedoria Geral da Justiça, intimese a parte requerente para juntar o comprovante de recolhimento de custas da diligência do Oficial de Justiça, em conformidade
com o item IX da tabela III da Lei nº 16.132/2016. São Gonçalo do Amarante/CE, 10 de setembro de 2019.
ADV: JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA (OAB 28757/CE) - Processo 0009080-17.2015.8.06.0164 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - MENOR: F.L.A.T. - A.J.A.T. - REQUERIDO: F.S.T. - CERTIFICO, face às prerrogativas por
lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o dia 31 de outubro de 2019, às 10:20h na Sala da CEJUSC. O
referido é verdade. Dou fé.
ADV: ROBERTO RONDINELLE SOARES QUEIROZ (OAB 30412/CE), ADV: LUCIANTÔNIO ALMEIDA FALCÃO (OAB 9337A/CE) - Processo 0012414-25.2016.8.06.0164 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: A.P.R.B. REQUERIDO: J.M.S. - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Conciliação para o
dia 31 de outubro de 2019, às 11:00h na Sala da CEJUSC. O referido é verdade. Dou fé.

COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

O(A) Dr.(a) Ana Claudia Gomes de Melo, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante por
nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que,
perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) MAX EMILIANO PEREIRA LIMA, brasileiro, Solteiro, RG
2008010146497, pai Francisco Roberto Marques Lima, mãe Ana Maria Pereira Marques, Nascido/Nascida 15/11/1990, natural
de São Gonçalo do Amarante - CE, com endereço à Rua da Santa, SN, Siupé, CEP 62670-000, São Gonçalo do Amarante - CE,
como incurso(a) nas sanções do Art. *, nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com
o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo
qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda,
ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa.
ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso
do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a
prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. São Gonçalo do Amarante/CE, em 10 de
setembro de 2019.
Ana Claudia Gomes de Melo
Juíza de Direito

O(A) Dr.(a) Ana Claudia Gomes de Melo, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante por
nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) JANAINA JUSSARA DA SILVA BRAGA, CPF 563.569.001-72, mãe
Maria Nicolau da Silva Braga, como incurso(a) nas sanções do Art. 395/405, nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos
termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com
o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma
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legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena
de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público
para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se
for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. São Gonçalo do
Amarante/CE, em 10 de setembro de 2019.
Ana Claudia Gomes de Melo
Juíza de Direito

O(A) Dr.(a) Ana Claudia Gomes de Melo, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante por
nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) JOÃO AUGUSTO DO CARMO RIBEIRO, (Outros nomes: Pirão), mãe
Maria Simone Souza do Carmo, como incurso(a) nas sanções do Art. 157, §3º, 2ª parte, c.C. Art 14, inciso II, na forma do art.29,
nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código
de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a),
conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no
prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não
constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar
a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE,
observadas as formalidades legais. São Gonçalo do Amarante/CE, em 10 de setembro de 2019.
Ana Claudia Gomes de Melo
Juíza de Direito

O(A) Dr.(a) Ana Claudia Gomes de Melo, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante por
nomeação legal,
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) JANAINA JUSSARA DA SILVA BRAGA, CPF 563.569.001-72, mãe
Maria Nicolau da Silva Braga, como incurso(a) nas sanções do Art. 171, caput, do CPB, nos autos do processo em epígrafe, pelo
que, nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente
edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele
diploma legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final,
sob pena de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor
Público/ dativo para atuar em sua defesa. CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. São Gonçalo do Amarante/CE, em
10 de setembro de 2019.
Ana Claudia Gomes de Melo
Juíza de Direito

O(A) Dr.(a) Ana Claudia Gomes de Melo, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante por
nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) ROBERTA MARA DOS SANTOS SOUSA, mãe Maria Edvonei dos
Santos Sousa, como incurso(a) nas sanções do Art. 155, §4º, inciso II, por sete vezes, c.C. O art. 71, nos autos do processo em
epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediuse o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação
do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até
o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á
nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de
advogado importarão na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção
antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as
formalidades legais. São Gonçalo do Amarante/CE, em 10 de setembro de 2019.
Ana Claudia Gomes de Melo
Juíza de Direito

O(A) Dr.(a) Ana Claudia Gomes de Melo, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante por
nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) ANA FATIMA SOUSA JUSTA, (Outros nomes: Ana Fatima de Sousa
Justo), Solteiro, pai Manoel Bernardo Sousa Justa, mãe Teresa de Jesus Sousa Justa, Nascido/Nascida 07/05/1974, Outros
Dados: Natural de: SANTANA DO ACARAU-CE, com endereço à END: RUA JOEL MARQUES COMP: , 40 - PICI UF: CE,
Conversão - CE, como incurso(a) nas sanções do Art. 155, §4º, inciso IV, c.C. O art 155, §4º, inciso IV,c.C o art 14, inciso II,
ambos na forma do art. 71, os autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365,
parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a)
denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não
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apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O
não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366 do
CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. São Gonçalo do Amarante/CE, em 10 de setembro de 2019.
Ana Claudia Gomes de Melo
Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1208/2019
ADV: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO (OAB 1870/CE), ADV: ROSEANY ARAUJO VIANA ALVES (OAB 10952/CE)
- Processo 0007804-82.2014.8.06.0164 - Procedimento Comum - DIREITO TRIBUTÁRIO - REQUERENTE: Banco Bradesco
* - REQUERIDO: Maringá Insdústria e Comércio de Aguás Ltda - CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor
abaixo: “Fica Vsª INTIMADA para no prazo de 15 (quinze) dias juntar o comprovante de recolhimento de custas da expedição
da Mandado de Citação, em conformidade com o item VIII da tabela III da Lei nº 16.132/2016, o qual o valor correto é 57,52
(cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1205/2019
ADV: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE), ADV: PAULO CESAR FREGNAN (OAB 27328-A/CE) - Processo
0010823-91.2017.8.06.0164 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Antonio Danilo
Menezes Batista - REQUERIDO: Seguradora Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S/A - CERTIFICO que, intimei o
advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fl. 86: Compulsando os autos, verifico
que o processo comporta julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC, medida que ora anuncio, razão pela qual
determino a intimação das partes para a ciência e eventual manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. São Gonçalo do Amarante/
CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1211/2019
ADV: AUGUSTO CESAR RODRIGUES VIANA PONTE (OAB 8195/CE) - Processo 0003350-83.2019.8.06.0164 - Notificação
- Intimação / Notificação - REQUERENTE: Churrascaria dos Motoristas Ltda Me - REQUERIDO: Restaurantes Café do Mato
Ltda - Epp - CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fl.
50: Intime-se a requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 321, parágrafo
único, do CPC, recolher e apresentar o pagamento das custas processuais da diligência do Oficial de Justiça, nos termos do
Anexo Único da Lei nº 16.132, 1º de novembro de 2016, devendo observar a(s) localidade(s) da(s) diligência(s), se sede ou
distrito da Comarca, bem como o número de mandado(s) a ser(em) cumprido(s). São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro
de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1209/2019
ADV: EMANUEL ANGELO PINHEIRO DO VALE (OAB 23097/CE) - Processo 0010957-55.2016.8.06.0164 - Retificação ou
Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: Maria Meire Pereira da Silva - CERTIFICO
que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fl. 20: Intime-se a parte
autora, por intermédio do seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de
extinção do feito sem resolução do mérito. São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1207/2019
ADV: VINICIUS VILARDO DE MELLO CRUZ (OAB 21419/CE), ADV: CARLOS HENRIQUE DA ROCHA CRUZ (OAB 5496/
CE), ADV: EXPEDITO DANTAS DA COSTA JUNIOR (OAB 13511/CE) - Processo 0007932-05.2014.8.06.0164 - Mandado de
Segurança - Da Lei de licitações - IMPETRANTE: Carlos Henrique Cruz Advocacia e outro - CERTIFICO que, intimei o advogado
via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fl. 327: Intime-se o impetrante, sobre a manifestação
da Fazenda Pública impetrada de que a devolução do valores dados em garantia podem ser requeridos na via administrativa.
São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro de 2019.
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1204/2019
ADV: ESTEVAM SINVAL JUNIOR (OAB 4378/CE) - Processo 0003349-98.2019.8.06.0164 - Usucapião - Usucapião
Extraordinária - REQUERENTE: Diogenes Cruz Rolim Esmeraldo - Marilia Lopes Cruz Rolim - CERTIFICO que, intimei o
advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fl. 28: Compulsando os autos, verifico
os seguintes pontos a serem corrigidos na exordial: a) recolhimento das custas processuais, ou requerimento da concessão
dos benefícios da justiça gratuita caso em que devem os autores juntarem ao pedido de gratuidade judicial suas respectivas
declarações de Imposto de Renda atualizadas; b) comprovação de regularidade do registro fiscal IPTU e Overlay, junto ao
município local; c) requerer a citação pessoal dos confinantes. Isso posto, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze)
dias, sanar as pendências apontadas supra, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do
CPC.

O(A) Dr.(a) Ana Claudia Gomes de Melo, Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante por
nomeação legal.
Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que, perante
este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) FRANCISCO VALDEMIR SOARES BEZERRA, mãe Lucimar Soares
Bezerra, como incurso(a) nas sanções do Art. 16, Caput, da Lei 10.826/2003 os autos do processo em epígrafe, pelo que, nos
termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com
o prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma
legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena
de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público
para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se
for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. São Gonçalo do
Amarante/CE, em 10 de setembro de 2019.
Ana Claudia Gomes de Melo
Juíza de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1203/2019
ADV: BENEDITO ARAUJO LIMA JUNIOR (OAB 11351/CE) - Processo 0000739-94.2018.8.06.0164 - Procedimento Comum Liminar - REQUERENTE: Francisca Ilza Costa Lima - REQUERIDO: Imobiliaria Novo Ceara Ltda - Me - CERTIFICO que, intimei
o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fls. 77/78: Compulsando os autos,
verifico a necessidade da parte autora ajustar os termos da inicial que dispõe os arts. 319 e 320, do CPC, na forma a seguir
explanada: a) no tocante a legitimidade passiva, deve a autora melhor especificar as pessoas que devem participar do polo
passivo da demanda, bem como juntar cópias da inicial em número suficiente á citação de todos os demandados; b) quanto ao
pedido mediato, deve a autora promover a readequação da demanda á ação possessoria que melhor coadune ao seu interesse.
É que a Ação de Nunciação de Obra Nova, cujo tratamento legal vinha descriminado no Código Processo Civil de 1973 ainda
aplicável, a despeito da atipicidade das medidas cautelares adotada pelo CPC/2015 - ,se destina ao vizinho que, ‘’prejudicado
por construção planejada ou iniciada no imóvel confinante, possa contar com expediente judicial de força inibitória imediata.
Dessume-se, portanto, tratar-se de medida que não se aplica ao caso apresentado, uma vez que a autora se apresenta como
possuidora e ‘’proprietária’’ (apesar de não juntar documentos hábeis a fundamentar o seu domínio arts. 108 e 1.245, do CC
das glebas de terra em comento, cuja tutela inibitória apta a proteção dos seus interesses seria diversa da ‘’nunciação de
obra nova’’. Ademais, a autora pede seja deferida medida de embargos ás construções, mas alude em diversos momentos da
exordial (fls. 05, 06, 08 e 13) a necessidade de manutenção ou reintegração da sua posse sobre os bens imóveis em tela, o que
difere da tutela então requerida; c) considerando a norma insculpida no art. 292, inciso V, do CPC, deve a autora especificar,
nos pedidos, o quantum do dano moral alegadamente sofrido, e acrescê-lo ao proveito econômico pretendido com a demanda,
retificando, por conseguinte, o valor atribuído á causa; d) por fim, considerando o pedido de gratuidade judicial, determino sejam
acostadas aos autos as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda da autora, sob pena de indeferimento da gratuidade
da justiça pleiteada e a consequente necessidade do recolhimento das custas processuais. Isso posto, intime-se a parte para,
no prazo de 15 (quinze) dias promover as correções delineadas supra, sob pena de indeferimento da exordial, nos termos do art.
321, parágrafo único, do CPC. São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1206/2019
ADV: JOSE DILSON LOPES DE OLIVEIRA (OAB 4635-/MA) - Processo 0012071-92.2017.8.06.0164 - Procedimento Comum
- Rescisão - AUTOR: José Juacy Cunha Pinto Filho - REQUERIDO: Fortcasa Incorporadora e Imobiliária - Sbs Hoteis e Turismo
S/A - CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fls. 730:
Recebo o recurso por ser tempestivo e atender os requisitos legais. Diante do caráter infrigente, intime-se a parte embargada,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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por seu advogado constituído, para apresentar contrarrazões recursais. São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1210/2019
ADV: ANTONIA MARTINS DE CASTRO QUEIROZ (OAB 12681/CE) - Processo 0007577-58.2015.8.06.0164 - Alvará Judicial
- Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Maria Valdeniza dos Santos Abreu - TERCEIRO INTER: Geraldo Martins
dos Santos - CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO
de fl. 63: Em consonância com o parecer ministerial de fls. 62, intime-se a parte autora, por intermédio do seu advogado, para
requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. São Gonçalo do Amarante/CE, 09 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1213/2019
ADV: MARCIA SALES LEITE SILVEIRA (OAB 11371/CE) - Processo 0007215-56.2015.8.06.0164 - Procedimento Comum Rural (Art. 48/51) - REQUERENTE: Maria Elielda da Costa do Nascimento - REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social
- CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA para comparecer a AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO que será realizada no dia 29/10/2019 ás 10h.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1216/2019
ADV: SANDOVAL FRANCISCO DOS SANTOS (OAB 19207/CE), ADV: KARLA MAIRLY SOARES DOS SANTOS (OAB
38500/CE) - Processo 0000449-79.2018.8.06.0164 - Reintegração / Manutenção de Posse - Perdas e Danos - REQUERENTE:
Valdimira Lucas de Abreu Silva - REQUERIDO: Erivan Barbosa dos Santos - CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do
inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca da DECISÃO de fls. 28/28v: Conforme rezam os arts. 561, 567 e 568 do CPC,
para que se defira a medida liminar de interdito proibitório, deve o autor comprovar a posse do bem e o justo receio de agressão
á sua posse (turbação ou esbulho iminentes). No presente caso, observa-se que a inicial não veio devidamente instruída com
elementos suficientemente robustos e capazes de demonstrar, de plano, a posse do imóvel em discussão e o perigo concreto e
atual de violação á posse alegada. Ademais os próprios contornos do imóvel em disputa não foram adequadamente esclarecidos,
haja vista que não é possível vislumbrar a verossimilhança do alegado por meio das fotos e documentos carreados á exordial.
Na ocasião fica V.Sª INTIMADA para comparecer a AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO que será realizada no dia 29/10/2019 ás
10h:20min na sala de audiência deste Juízo. São Gonçalo do Amarante/CE, 10 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1217/2019
ADV: ANTONIO RAPHAEL CAVALCANTE ASSUNÇÃO (OAB 33830/CE) - Processo 0003356-90.2019.8.06.0164 - Usucapião
- Usucapião Ordinária - REQUERENTE: Gilberson Tiago Moura Santos - CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro
teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fl. 41: Comparecer a Secretaria deste Juízo a fim de receber cópias
dos documentos extraídos de fls. 26/40 dos autos da presente ação. Compulsando os autos, verifico os seguintes pontos a
serem corrigidos na inicial: a) ausência da documentação pessoal (cópias dos documentos de Identidade, CPF, e comprovante
de endereço) do autor; b) comprovação de regularidade do registro fiscal IPTU e o Overlay, junto ao município local. Isso posto,
intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar as pendências apontadas supra, sob pena de indeferimento
da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. São Gonçalo do Amarante/CE, 10 de setembro de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1218/2019
ADV: CAROLINE DE FÁTIMA VERAS CAVALCANTE (OAB 28303/CE) - Processo 0022171-72.2018.8.06.0164 - Retificação
ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de Óbito após prazo legal - REQUERENTE: Maria Araujo da Rocha
- CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA acerca do DESPACHO de fl. 23v:
Intime-se o causídico da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos documentos de identidade ou certidão
de nascimento, casamento ou óbito de todos os filhos do falecido. Deverá ainda atender aos demais item do art. 80 da Lei de
Registros Púbicos, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
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DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1219/2019
ADV: ETHEL ROSA SUDARIO (OAB 10570/CE) - Processo 0011359-05.2017.8.06.0164 - Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: Chistophe Damasceno Marques Borges - CERTIFICO
que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA da SENTENÇA de fls. 16/17: EX POSITIS, extingo o
presente processo sem julgamento do mérito, com esteio nos arts. 485, I e 321, parágrafo único do CPC, já que o promovente
não implementou sua obrigação inserta no despacho de emenda suso referido, mesmo devidamente intimado para tanto. Sem
custas e honorários.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1220/2019
ADV: CAROLINE DE FÁTIMA VERAS CAVALCANTE (OAB 28303/CE) - Processo 0000179-55.2018.8.06.0164 - Procedimento
Comum - Registro de Óbito após prazo legal - REQUERENTE: Rosimar Alves de Araujo - CERTIFICO que, intimei o advogado
via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica Vsª INTIMADA para esclarecer a contradição na informação quanto aos filhos do de cujus.
Isso porque, as fls. 03, informa que o falecido deixou 10 filhos, sendo que, as fls. 20, as testemunhas declaram que o falecido
não deixou filhos.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA GOMES DE MELO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA HERBENIA DE BARROS SÁ
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1221/2019
ADV: ANTONIA MARTINS DE CASTRO QUEIROZ (OAB 12681/CE) - Processo 0011047-29.2017.8.06.0164 - Retificação
ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de Óbito após prazo legal - REQUERENTE: Maria Joselia Farias de
Sousa - TERCEIRO INTER: Luiz Ribeiro de Sousa - CERTIFICO que, intimei o advogado via DJ do inteiro teor abaixo: “Fica
Vsª INTIMADA acerca da SENTENÇA de fl. 33: Isso posto, defiro o pedido formulado na exordial referente ao registro tardio de
óbito, determino ao Oficial do Cartório de Registro Civil competente (do local do óbito) que proceda á lavratura do assento de
óbito de LUIZ RIBEIRO DE SOUSA, nos termos da referida declaração de óbito, em consonância com os artigos 77 e seguintes
da Lei nº 6.015/73.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ANASTÁCIO CAVALCANTE NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ELAÍNE FURTADO DE OLIVEIRA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0241/2019
ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: JOSE JUCA PAIVA
SOBRINHO (OAB 23305/CE), ADV: EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA (OAB 4448/CE), ADV: IGOR MOREIRA BARROS (OAB
28157/CE), ADV: GUSTAVO DE SOUSA LOPES (OAB 18095/CE) - Processo 0002779-74.2017.8.06.0167 - Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Gmac S/A - REQUERIDA: Leila Maria Aguiar Ponte
- Intimação de sentença de págs. 103/104: (...) Ante o exposto, homologo, por meio desta sentença, para que produza os
seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nos moldes delineados no requerimento de págs. 101/102,
declarando, outrossim, a extinção do processo, com resolução de mérito, sob o amparo das disposições da alínea b, inciso
III, do art. 487, do Código de Processo Civil, ao tempo em que revogo a decisão de págs. 47/48. Após o trânsito em julgado
desta decisão, arquive-se o vertente processo. Publique-se, registre-se e intimem-se todos os advogados que atuaram no feito
presente feito desta decisão.
ADV: JONATHAN OLIVEIRA MONTE SOEIRO (OAB 34649/CE), ADV: SCARLET NORONHA FERREIRA (OAB 38553/
CE), ADV: EVELINE CARNEIRO GOMES (OAB 17775/CE) - Processo 0005135-71.2019.8.06.0167 - Procedimento Comum
- Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Manoel Holanda - REQUERIDO: BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A e outro - Primeiramente, quanto a preliminar de carência de ação por inexistência de pretensão resistida,
não existe obrigatoriedade ao jurisdicionado para que proceda à prévia provocação da administração como requisito para que
possa ingressar no Poder Judiciário. Não havendo outras questões processuais, passo a delimitar as questões de fato sobre
as quais recairá a atividade probatória. Para o deslinde da demanda, necessária a comprovação da existência/inexistência de
relação jurídica entre as partes. As referidas provas devem ser produzidas por prova documental, mediante, respectivamente,
juntada do contrato bancário firmado entre autora e réu, extratos bancários, e dados contratuais adicionais, bem como a juntada
dos comprovantes de depósito ou outro documento que comprove que os valores foram revestidos ao promovente. Sendo
assim, INTIME-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar os documentos que entendam pertinentes ao
deslinde da causa, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, bem como para, no mesmo prazo, requerer o que entender de
direito, sob pena de preclusão. INTIME-SE, ainda, a parte promovida, para, no mesmo prazo, apresentar cópia dos contratos
firmados entre as partes, bem como dos comprovantes de depósito ou outro documento que comprove que os valores foram
revestidos ao promovente, sob pena de confesso. Apresentados os documentos, intime-se a parte contrária para, no prazo de
05 (cinco) dias, se manifestar. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos conclusos para julgamento.
ADV: MANOEL LIMA DE ABREU (OAB 34259/CE) - Processo 0005984-43.2019.8.06.0167 - Retificação ou Suprimento ou
Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: Ivana Silva Oliveira - Intimação de despacho de pág. 22:
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Considerando que o processo encontra-se paralisado há mais de 30 (trinta) dias, intime-se o autor pessoalmente para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 485, §1° do CPC/15, promover os atos e diligências que lhe compete (manifestar-se
acerca do parecer ministerial acostado à página 16), sob pena de extinção do processo.
ADV: DJALMA RODRIGUES FERREIRA FILHO (OAB 30933/CE) - Processo 0006155-97.2019.8.06.0167 - Procedimento
Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: João Silvino Neto - Intimação de sentença de págs. 59/60: (...)
No presente caso, o pleito do autor resta prejudicado, uma vez que já concretizou a realização da cirurgia de RESSECÇÃO
ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA, conforme se depreende da informação repassada pela própria parte autora, acarretando a
perda superveniente do objeto desta ação. Em razão disso, declaro, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.
ADV: GUSTAVO DE SOUSA LOPES (OAB 18095/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE), ADV: ELIETE SANTANA
MATOS (OAB 10423/CE), ADV: EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA (OAB 4448/CE) - Processo 0006965-72.2019.8.06.0167 - Busca
e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Judicial - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intimação de sentença de págs.
32/33: (...) Assim, com supedâneo no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e, por via de
consequência, declaro a extinção do presente feito, sem resolução de mérito. P. R. I. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com
baixa.
ADV: EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA (OAB 4448/CE), ADV: JOSE JUCA PAIVA SOBRINHO (OAB 23305/CE), ADV: ELIETE
SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 10422/CE) - Processo 0007046-21.2019.8.06.0167 Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Honda S/A - Intimação de sentença
de págs. 33/34: (...) Assim, com supedâneo no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, ambos do CPC, indefiro a petição inicial e, por via
de consequência, declaro a extinção do presente feito, sem resolução de mérito. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com baixa.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
ADV: ANTONIO CAVALCANTE CARNEIRO JUNIOR (OAB 25619/CE) - Processo 0008762-83.2019.8.06.0167 - Procedimento
Comum - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Petrus Henrique Lourinho Parente - Intimação de sentença de págs. 62/63: (...)
Assim, em observância ao que dispõe o parágrafo único do art. 200 do CPC, homologo por sentença, para que produza efeito
jurídico, a desistência formalizada pela parte autora acerca da presente ação, e, por via de consequência, declaro a extinção do
processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Por fim, revogo a decisão
de págs. 55/58, que deferiu a tutela de urgência em favor do autor, devendo a Secretaria de Vara recolher imediatamente o
mandado que foi expedido por este juízo à fl. 60. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os vertentes autos. P.
R. I.
ADV: GEORGE PONTE PEREIRA (OAB 17360/CE), ADV: FRANCISCO WELTON MARQUES FARIAS (OAB 21534/
CE) - Processo 0009087-10.2009.8.06.0167 - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio - Liminar REQUERENTE: Sobral Motos Veiculos Ltda - Intimação de sentença de págs. 158/159: (...) Ante o exposto, com fulcro no art.
487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito da demanda para condenar o promovido a pagar a quantia de R$ 4.888,98, referentes
a parcelas de R$ 271,61 vencidas de 05/2008 a 10/2009, atualizadas pela variação do IPCA-E a partir de cada vencimento
e acrescidas de juros de mora simples de 1% a.m. (um por cento ao mês). Condeno o promovido no pagamento das custas
processuais adiantadas e em honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando a parca
complexidade da causa.
ADV: MELINA MARIA ALVES DE MACEDO (OAB 23880/CE), ADV: HÉLCIO ALVES DE VASCONCELOS (OAB 16508-0/CE),
ADV: JOAO RAFAEL BEZERRA FELIZOLA TORRES (OAB 26098/CE), ADV: JOSE ARNALDO DIAS MONTEIRO (OAB 23152/
CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo 0034830-85.2010.8.06.0167 - Procedimento Comum Indenização por Dano Material - REQUERENTE: Jose Valter Dias Arruda - Intimação de sentença de págs. 243/245: (...) Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, na forma dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito
da demanda.
ADV: DANIEL ALVES MELO (OAB 28997/CE), ADV: GUILHERME BALBUENA ALENCAR ROLIM (OAB 17741-0/CE) Processo 0047218-15.2013.8.06.0167 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - EXEQUENTE: Antonio Carlos
Moreira Cavalcante Filho - Intimação de sentença de págs. 93/95: (...) Do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso
I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após,
certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos para o arquivo com baixa na distribuição.
ADV: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO (OAB 21600-0/CE), ADV: IRISA GLAUCE HONORATO CAETANO (OAB
32345-D/CE), ADV: FRANCISCO ITALO OLIVEIRA RAMOS (OAB 28630-D/CE), ADV: DAYVIDIANE NOGUEIRA DE LIMA
(OAB 29622-D/CE), ADV: LARISSA CASTRO ALEXANDRINO (OAB 30759-D/CE) - Processo 0072682-36.2016.8.06.0167 Procedimento Comum - Benefícios em Espécie - REQUERENTE: Raimundo Nonato de Oliveira Duarte - Intimação de ato
ordiantório de pág. 148: Tendo em vista o despacho exarado à pág. 131 do Processo nº 97423-77.2015.8.06.0167 e à luz do art.
2º, inciso XII, do Provimento nº 01/2019 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/CE, publicada no DJ em 10/01/2019, certifique a
Secretaria de Vara acerca da implantação do benefício pelo promovido, não havendo prova nos autos, INTIME-SE o INSS para
implantar o benefício concedido no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua intimação, devendo o demandado, no mesmo
prazo, apresentar o memorial de cálculo relativo às prestações vencidas. Apresentado o memorial, INTIME-SE a parte autora
acerca dos cálculos, bem como para, querendo, propor a respectiva execução contra fazenda pública, nos moldes do arts. 534
e 535 do CPC. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos com baixa na distribuição.
Proposta a execução contra fazenda pública, ALTERE-SE a autuação para execução contra fazenda pública e INTIME-SE o
executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem manifestação da Fazenda
Pública, LAVRE-SE o respectivo RPV/precatório, intimando as partes para que se manifestem sobre o requisitório, no prazo
sucessivo de 5 (cinco) dias, EXPEDINDO-SE em razão da não impugnação. Apresentada a impugnação, INTIME-SE a parte
embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação.

COMARCA DE SOBRAL - 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALDENOR SOMBRA DE OLIVEIRA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA JOSÉ ADOLFO SOARES LEITE
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INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0118/2019
ADV: JANAINA ALVES DE SOUSA (OAB 30606/CE) - Processo 0007860-33.2019.8.06.0167 - Procedimento Comum Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Lucas Cavalcanti Andrade Vargas - Willy de Andrade Vargas - REQUERIDO:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central - INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO: Fica a parte
autora, por meio de sua advogada, devidamente intimada para comparecer à audiência de conciliação designada para o
dia 23/09/2019, às 09 horas, a se realizar na Sala 01 de Audiências doCentro de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
de Sobral, localizado no Fórum Dr. José Saboya de Albuquerque. Ficam as partes advertidas de que o comparecimento,
acompanhado de advogado, é obrigatório e que a ausência injustificada poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da
justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de
procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).

COMARCA DE SOBRAL - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo n.º: 0005420-98.2018.8.06.0167
Classe:
Ação Penal de Competência do Júri
Assunto:
Homicídio Qualificado
Indiciado:
Francisco Leandro de Vasconcelos Oliveira e outros
Finalidade da Citação: Apresentação de resposta escrita à denúncia
O(A) Dr.(a) Francisco Anastácio Cavalcante Neto, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral por nomeação
legal. Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que,
perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, Solteiro,
CPF 081.722.213-80, pai Joaquim M Benedito da Silva, mãe Noadias Sousa de Oliveira, SITIO SÃO JOÃO, JORDÃO, CEP
62031-310, Sobral - CE, como incurso(a) nas sanções do Art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal e Art. 2º, da Lei 12.850/2013,
nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código
de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a),
conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no
prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não
constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar
a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE,
observadas as formalidades legais. Sobral/CE, em 08 de agosto de 2019.
Francisco Anastácio Cavalcante Neto
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
Processo n.º:
Classe:
Assunto:
Indiciado:
Finalidade da

0005420-98.2018.8.06.0167
Ação Penal de Competência do Júri
Homicídio Qualificado
Francisco Leandro de Vasconcelos Oliveira e outros
Citação: Apresentação de resposta escrita à denúncia

O(A) Dr.(a) Francisco Anastácio Cavalcante Neto, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral por nomeação
legal. Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que,
perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) EDIVANDO VASCONCELOS OLIVEIRA, brasileiro, Solteiro,
servente, pai Jose de Oliveira, mãe Maria de Lourdes de Vasconcelos, Nascido/Nascida 16/02/1989, RUA SIMÃO ALVES, 222,
TERRENOS NOVOS, CEP 62031-310, Sobral - CE, como incurso(a) nas sanções do Art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal
Brasileiro e Art. 2º da Lei 12.850/2013, nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do Art. 361, combinado com
o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo de 15 (quinze) dias, pelo
qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a responder à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia, ficando, ainda,
ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em sua defesa.
ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo e do curso do
prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão
preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Sobral/CE, em 08 de agosto de 2019.
Francisco Anastácio Cavalcante Neto
Juiz de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
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Processo n.º: 0045183-82.2013.8.06.0167
Classe:
Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu: Tiara Maria de Sousa
Finalidade da Citação: Apresentação de resposta escrita à denúncia
O(A) Dr.(a) Francisco Anastácio Cavalcante Neto, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sobral por nomeação
legal. Faz saber a todos o presente edital, com o prazo acima mencionado, que virem ou dele tiverem conhecimento que,
perante este Juízo, foi denunciado(a) pelo Ministério Público o(a) TIARA MARIA DE SOUSA, brasileiro, Solteira, mãe Francisca
Silva Sousa, Nascido/Nascida 08/02/1987, RUA LIZIA PIMENTEL, 648, CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, SINHÁ SABOIA, Sobral
- CE, como incurso(a) nas sanções do Art. 345 do Código Penal , nos autos do processo em epígrafe, pelo que, nos termos do
Art. 361, combinado com o Art. 365, parágrafo único do Código de Processo Penal, expediu-se o presente edital, com o prazo
de 15 (quinze) dias, pelo qual o(a) denunciado(a) fica citado(a), conforme a nova redação do art. 396 daquele diploma legal, a
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, para se ver processar até o julgamento final, sob pena de revelia,
ficando, ainda, ciente de que, não apresentando resposta no prazo legal, ser-lhe-á nomeado(a) Defensor Público para atuar em
sua defesa. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento e a não constituição de advogado importarão na suspensão do processo
e do curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas urgentes e, se for o caso,
decretar a prisão preventiva (art. 366 do CPP). CUMPRA-SE, observadas as formalidades legais. Sobral/CE, em 29 de julho de
2019.
Francisco Anastácio Cavalcante Neto
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ANASTÁCIO CAVALCANTE NETO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2019
ADV: ALEXSANDRO DE SOUSA LOPES SILVA (OAB 35859/CE) - Processo 0005430-11.2019.8.06.0167 - Ação Penal
de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - INDICIADO: Paulo Henrique Sousa Pinto e outros - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 21 de outubro de 2019, às
08:30h *. O referido é verdade. Dou f
ADV: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO (OAB 21600/CE) - Processo 0006506-07.2018.8.06.0167 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Latrocínio - RÉU: Jefferson Carvalho Pereira - CERTIFICO, face às prerrogativas por lei conferidas,
que foi designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 16 de outubro de 2019, às 08:30h *. O referido é verdade.
Dou fé.
ADV: FRANCISCO WELLINGTON ALVES VASCONCELOS (OAB 4738/CE) - Processo 0067151-32.2017.8.06.0167 - Ação
Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado - INDICIADO: Paulo Henrique Sousa Pinto e outro - CERTIFICO, face
às prerrogativas por lei conferidas, que foi designada audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de outubro de 2019,
às 10:30h, em substituição à anteriormente agendada, que foi cancelada face a ausência justificada do Ministério Público. O
referido é verdade. Dou fé.
ADV: JHANSEN THADEU LIBERATO ARAUJO (OAB 27372/CE) - Processo 0440827-66.2019.8.06.0167 (processo principal
0002457-20.2018.8.06.0167) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Homicídio Simples - REQUERENTE: Jose Kelton
Marques da Silva - José Kelton Marques da Silva, qualificado nos autos, requer a revogação da ordem de prisão preventiva
exarada contra si nos autos do processo Nº 566-61.2018. O feito em alusão se trata de uma representação da autoridade policial
pela decretação da prisão preventiva do requerente, suspeito de envolvimento numa tripla tentativa de homicídio ocorrida em
Sobral no mês de fevereiro de 2018. Em março daquele mesmo ano, decretou-se a prisão preventiva aqui impugnada. Pondera o
requerente, contudo, que não há motivo para manutenção de sua segregação cautelar, na medida em que decorreu largo espaço
de tempo desde o fato, e o requerente tem comparecido em juízo todas as vezes que foi chamado. Já há, inclusive, Ação Penal
relativa à investigação, proc. 2457-20.2018, em que a instrução já se iniciou. Ouvido, o Ministério Público se posicionou pelo
deferimento do pedido. Breve relatório. Decido. Razão assiste à defesa. Com efeito, tem-se a prisão preventiva do requerente
cumprida neste mês de agosto, por força de ordem proferida por este juízo quase um ano e meio atrás. Desde que foi decretada
a prisão do requerente, muitos fatos se sucederam, e o comportamento dele em relação ao processo, tendo comparecido a todas
as audiências designadas, não revela risco à aplicação da lei penal. O fundamento de que a prisão interesse à preservação da
ordem pública também não merece prosperar, na medida em que desde que decretada a prisão do requerente, não há notícia
de comportamento seu que possa representar risco de reiteração delitiva. Consultei hoje o registros de processos no sistema
processual, e nenhum outro feito de índole criminal foi proposto contra o requerente desde a ordem de prisão impugnada. A
prisão preventiva, bem se sabe, se rege pela cláusula rebus sic stantibus, de sorte que alterada a quadra fática que enseja a
decretação da prisão, deve ela ser revogada. Aqui, como demonstrei linhas acima, o suceder de acontecimentos revela atitude
colaborativa do requerente, e ausência de demonstração concreta de risco à ordem pública. Também não há noticia de qualquer
conduta do requerente que possa ser compreendida como capaz de comprometer a produção de prova que, registre-se, já se
iniciou. Pelo que ponderei, na forma do art. 316 do CPP, e em consonância com o parecer ministerial, acolho o pedido defensivo
e revogo a ordem de prisão preventiva exarada nos autos de Nº 566-61.2018.8.06.0167 contra Jospe Kelton Marques da Silva,
qualificado. Expeça-se alvará de soltura. Imponho ao requerente, todavia, a obrigação de comparecimento mensal em juízo,
para informar e justificar suas atividades, a proibição de manter contato com vítimas e testemunhas do caso bem como a
obrigação de comparecer a todos os atos do processo, sob pena de ser reavaliada a necessidade de sua segregação cautelar.
Intimem-se, principalmente o requerente, quanto às medidas cautelares impostas. Arquivem-se depois.

COMARCA DE SOBRAL - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO SANTIAGO DE ANDRADE SILVA E CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FELIPE JOSÉ PREVOST MONTENEGRO SANTIAGO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0243/2019
ADV: ANTONIO BOSCO PEREIRA CID (OAB 17375/CE) - Processo 0053070-83.2014.8.06.0167 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro - RÉU: F.D.S.S. - Fica V. Sa., intimada a comparecer perante este juízo no dia 25 de setembro de 2019, às
10:00 horas, para audiência de instrução e julgamento.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO SANTIAGO DE ANDRADE SILVA E CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FELIPE JOSÉ PREVOST MONTENEGRO SANTIAGO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0246/2019
ADV: BRUNO HENRIQUE VAZ CARVALHO (OAB 19341/CE), ADV: JOSIE MONTE COELHO CARVALHO (OAB 20258/CE),
ADV: JOSÉ EXPEDITO TOMAS ARCANJO (OAB 5066/CE) - Processo 0001572-21.2009.8.06.0167 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Quadrilha ou Bando - RÉU: Jose Osmani Paulino da Silva - Carlos Alberto Fontenele Pereira e outros - Fica V. Sa.,
intimada a comparecer na sala de audiência desta 2ª Vara Criminal, no dia 25 de setembro de 2019, às 11:00 horas, a fim de
participar da audiência de instrução e julgamento.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO SANTIAGO DE ANDRADE SILVA E CASTRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FELIPE JOSÉ PREVOST MONTENEGRO SANTIAGO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0248/2019
ADV: DANIEL VASCONCELOS ANDRADE (OAB 22931/CE), ADV: LINTOR JOSE LINHARES TORQUATO (OAB 15131/CE),
ADV: JOSÉ RONALDO ALVES ROCHA (OAB 40374/CE) - Processo 0007534-73.2019.8.06.0167 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Estupro - AUT PL: P.C.E.C. - AUTUADO: F.A.M.S. - Pelo presente, ficam V. Sras. intimados para a audiência de
Instrução e Julgamento, desiganada para o dia 23/09/2019, às 16:00, na Sala de Audiências da 2ª Vara Criminal de Sobral.

COMARCA DE SOBRAL - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WANDERLY SALES BASTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0826/2019
ADV: JOSIMO FARIAS FILHO (OAB 27751/CE) - Processo 0006761-62.2018.8.06.0167 - Ação de Exigir Contas - Inventário
e Partilha - REQUERENTE: Carlos Jefferson Torres Parente - Sheila Maria Parente Madeira - Jean Carlos Torres Parente Shirley Maria Torres Parente - Intime-se a parte adversa, por seu patrono, para se manifestar em 15 (quinze) dias sobre a
contestação e documentos que a instruem. Empós, conclusos para deliberações posteriores.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WANDERLY SALES BASTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0827/2019
ADV: ANA CECILIA MACHADO FERNANDES (OAB 30983/CE) - Processo 0065538-74.2017.8.06.0167 - Alvará Judicial - Lei
6858/80 - Levantamento de Valor - REQUERENTE: Antonio Elias de Aguiar - Ana Cira Alves Aguiar Ferreira - Evelina Elias de
Aguiar Aragao - De ordem do MM Juiz respondendo, Dr. Wyrllenson Flávio Barbosa Soares, e nos termos do Provimento 01/2019
da Corregedoria Geral de Justiça: Intime-se a parte autora, por sua advogada, para cumprir na íntegra o despacho de fls. 36
juntando aos autos declaração subscrita pelos autores, atestando, sob as penas da lei, inexistirem outros bens e herdeiros nos
moldes do DECRETO Nº 85.845 de 26 de março de 1981: “ Art. 4º - A inexistência de outros bens sujeitos a inventário, para os
fins do item V, § único, será comprovada por meio de declaração, conforme modelo anexo, firmada pelos interessados perante a
instituição onde esteja depositada à quantia a receber”. Tudo no prazo de cinco dias, pena de extinção.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WANDERLY SALES BASTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0829/2019
ADV: JOSE GERARDO FROTA PARENTE NETO (OAB 27339/CE) - Processo 0007668-03.2019.8.06.0167 - Abertura,
Registro e Cumprimento de Testamento - Sucessões - REQUERENTE: Maria Soraia Mont’alverne Pierre - FALECIDO:
Paulo de Tarso Pontes Pierre - Estando perfeito o testamento público, DETERMINO SEU REGISTRO, ARQUIVAMENTO E
CUMPRIMENTO, nomeando testamenteira a requerente.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WANDERLY SALES BASTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0830/2019
ADV: MONIKA FERNANDES PORTELA (OAB 34139/CE), ADV: EDDER SIDNEY PAIVA VIEIRA DE MORAES (OAB 36871/
CE) - Processo 0064934-16.2017.8.06.0167 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: A.F.C. REQUERIDAS: M.J.S. - Em relação ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, a Constituição Federal
reconheceu expressamente a união estável, conforme textualização inserta no art. 226, § 3.º, verbis: Para efeito de 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. Dessa forma, indiscutivelmente, a Carta Magna conferiu legitimidade não somente à família tradicional oriunda
do casamento, mas também à entidade familiar, resguardando-se no campo legal, as relações estáveis. No caso em tela, o
requerente, em sede de inicial, afirma que conviveu com a requerida por cerca de 08 anos, começando em 2009 e terminando
no dia 07/08/2017. Já a requerida, em sua reconvenção, alegou que a união durou 11 anos, com início em 2006, com fundamento
no documento de página 80. Por outro lado, nos autos, foi juntado o termo de audiência de página 47. Neste, constatamos, que
foi decretada a separação judicial do requerente com a Sra. Adriana dos Santos Carneiro. Nesse feito, antes litigioso, convertido
em consensual, o magistrado proferiu sentença decretando a separação judicial das partes em 17 de junho de 2008. No referido
termo, em razão do acordo entabulado pelas partes não ficou especificado a data da separação de fato do requerente com a
Sra. Adriana dos Santos Carneiro. Já pacificado na jurisprudência que o casamento não impede o reconhecimento da união
estável se demonstrada a separação de fato, o que não se vislumbra no caso em tela. Compulsando os autos, constata-se que
a requerida juntou o documento de página 80, ou seja, Escritura Pública Declaratória que faz APOLONIO FERREIRA CARNEIRO,
expedido em 18 de maio de 2012 pelo Cartório Édison Almeida, no qual declara “que tem união estável há seis (6) anos com
MARIA JOSÉ DA SILVA”, ora requerida. Se analisarmos tal documento isoladamente, a provável união estável teria começado
em 18 de maio de 2006. No entanto, como acima descrito, a decretação judicial da separação judicial do requerente com a Sra.
Adriana dos Santos Carneiro, ocorreu de forma consensual, sem especificar a data da separação de fato, em 17 de junho de
2008. No depoimento pessoal da requerida, Maria José da Silva, esta afirma que conheceu o requerente em 2007 em Sobral e
que passou a conviver com o mesmo como se casada fosse somente em 2008. Demonstrado que o autor era casado e ausente
a prova da separação de fato, verifico que o conjunto probatório apto a caracterizar a união estável somente após separação
judicial. Vejamos. A prova testemunhal acostada aos autos não possui elementos suficientes para, por si só, fixar a data exata
da separação de fato do requerente com a Sra. Adriana dos Santos Carneiro bem como o início da união estável entre as partes.
Apesar disso, fica evidente que o conjunto probatório documental e testemunhal confirmam realmente que as partes conviveram
como se casados fossem, porém em período parcialmente diverso do informado na inicial e na reconvenção pelas partes. As
provas existentes nos autos são suficientes para convencer esta magistrada que realmente as partes conviveram como se
casados fossem, devendo portanto ser reconhecida a união estável entre as partes e sua dissolução. Nesse sentido, a
jurisprudência: E M E N T A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INTELIGÊNCIA
DO ART. 226, § 3º, E ART. 1.723 DO CC. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO
ESTÁVEL. APELO PROVIDO. I. Nos termos do art. 1.723 do CC/02, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família”. II. Havendo provas suficientes ao convencimento do juiz acerca da existência de união estável, esta há de ser
reconhecida. III. Apelo parcialmente provido. (TJ-MA - APL: 0164002014 MA 0009382-87.2013.8.10.0040, Relator: ANTONIO
GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2014) Dessa
forma, considerando todo o conjunto probatório, entendo que a união estável começou em junho de 2008 e terminou em agosto
de 2017. Por conseguinte, cumpre a esta magistrada, após comprovação documental e testemunhal da existência da convivência
entre as partes, verificar tão-somente se presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, no
caso em tela, as partes são legítimas, o pedido é possível juridicamente, e há o interesse processual, ao passo que, antes da
propositura da ação, não foi obtida a composição pacífica do conflito. Também presentes estão os pressupostos processuais,
eis que o processo encontra-se validamente constituído, aforado no juízo competente, tomando desenvolvimento regular.
Quanto ao pedido de alimentos em favor da menor Thailla da Silva Carneiro, este Juízo proferiu decisão interlocutória às páginas
174/175, não tendo as partes agravado da referida decisão. Logo, conclui-se que o requerente tem condições de arcar com os
alimentos provisórios fixados. Vale frisar que a obrigação de prestar alimentos decorre do artigo 1.694 e 1.695 do Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver
de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2o Os alimentos serão
apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 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. O parentesco entre
o autor e a filha Thailla da Silva Carneiro, nascida em 17/08/2009 restou comprovado pelo documento de página 11. Diante da
previsão legal, e por tudo que consta nos autos, entendo que o pedido de alimentos em favor da menor merece deferimento. De
modo que, em sintonia com o parecer ministerial , entendo que o valor mensal de 20% (vinte por cento) dos seus proventos
(duas aposentadorias) atende às necessidades da menor e possibilidades do alimentante, uma vez que se trata de uma criança
de apenas 09 (nove) anos cujos os gastos com educação, alimentação, moradia, lazer, etc não podem ser suportados somente
pela genitora. Quanto ao pedido de guarda e regulamentação de visitas, uma vez que o próprio requerente pugnou pela guarda
unilateral da menor em favor da genitora, resguardando o direito de visitas do requerente/reconvindo a ser exercido de forma
livre nos dias úteis e de forma alternada nos finais de semana, feriados e férias escolares, o que assegura a convivência com o
pai, mantendo-a sob os cuidados da genitora com quem já reside. Quanto ao pedido de alimentos em favor da requerida/
reconvinte Maria José da Silva, mantenho o decido às páginas 174/175, uma vez que não conseguiu demonstrar a necessidade
da verba, o que é pressuposto para a obrigação de alimentar entre cônjuges ou companheiros. Nesse sentido: “84590712 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR
PAGA HÁ MAIS DE 6 ANOS A EX-CÔNJUGE INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo
determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira
do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao
invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade. 2. Caso concreto no qual o pagamento de pensão há mais de 6
anos a ex-cônjuge inserido no mercado de trabalho possibilita a exoneração da prestação alimentar, notadamente porque a
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existência de despesas superiores às possibilidades econômicas da alimentada não podem ser transferidas ao ex-marido, por
caber àquela ajustar sua vida e a contração de obrigações ao seu orçamento. 3. Agravo interno desprovido. (Superior Tribunal
de Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.256.698; Proc. 2018/0048202-8; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg.
22/05/2018; DJE 04/06/2018; Pág. 1276)” Ademais, tratando-se pessoa em idade compatível com o mercado de trabalho,
ausente qualquer incapacidade laboral, não há elementos probatórios que justifiquem a fixação de alimentos em seu favor.
Ademais, a ausência de insurgência da requerida/reconvinte quanto à decisão revela seu conformismo e acerto. Por fim, com
relação à partilha de bens, tendo em vista que o regime de bens da união estável é a Comunhão Parcial, devem ser partilhados
somente os bens adquiridos durante o período da união estável declarada e dissolvida por este Juízo, ou seja, de junho de 2008
até agosto de 2017. Na união estável, assim como no casamento, todos os bens adquiridos em sua constância pertencem a
ambos os consortes, presumindo-se a esforço comum para a aquisição. Eis a inteligência do art.1.660 do CC: Art. 1660. Entram
na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;
(..) É que, no regime de comunhão parcial, o que se aplica à união estável, cada cônjuge ou companheiro tem a posse e
propriedade comum e indivisa de todos os bens amealhados durante o enlace, cabendo a cada um a metade ideal, na hipótese
de divórcio ou dissolução de união estável. Art. 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se
às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 4630 No caso em
apreciação o imóvel foi adquirido mediante financiamento na constância da união, não se encontrando desembaraçado, o que
faz com que a meação fique limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união, ou seja, de junho de 2008 até
agosto de 2017, na proporção de 50% para cada um dos companheiros , uma vez que não se pode falar em propriedade, isso a
despeito de quem pagou as parcelas do financiamento porque se presume terem sido suportadas por esforço comum. Com
relação ao suposto óbice de partilha devido a natureza do contrato, tal não se verifica posto que subsistem a partilha sobre os
direitos, recaindo a partilha sobre a fração do financiamento satisfeita na constância da união. Nesse sentido: 64859088 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E FIXAÇÃO DE VISITAS. Sentença
de parcial procedência. Insurgência do réu. Preliminares. Julgamento ultra petita. Fixação da verba alimentar em valor superior
ao postulado na exordial. Admissibilidade. Vício, pois, não configurado. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação.
Arts. 165 e 458, II, do CPC/1973. Não ocorrência. Exposição que, embora sucinta, é suficiente à compreensão dos motivos que
sustentam o convencimento da magistrada. Mérito. Casamento em regime de comunhão parcial de bens. Pleito recursal no
sentido de exclusão da partilha do imóvel de propriedade exclusiva do cônjuge Varão. Terreno adquirido anteriormente ao
casamento. Art. 1.659, I, do CC. Impossibilidade da partilha que se impõe. Edificação realizada durante o casamento. Provas
testemunhais que demonstram a comunhão de esforços promovida por ambos os consortes, com a ajuda do genitor da autora.
Partilha sobre o imóvel construído mantida na proporção determinada na sentença. Bem móvel. Adquirido mediante arrendamento
mercantil. Meação limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união (art. 1.659, I e II do CC), na proporção de
50% para cada consorte. Guarda compartilhada. Pleito de fixação da residência paterna como principal. Observância ao
princípio do melhor interesse da criança. Exegese do art. 1.584, § 2º, do Código Civil. Conjunto probatório que demonstra a
desnecessidade de alteração. Manutenção da residência da genitora como a principal. Minoração do encargo alimentar.
Ausência de comprovação da alegada impossibilidade de pagamento. Ônus que competia ao alimentante. Importe mantido, de
acordo com o previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil. Observância na fixação do binômio necessidade/possibilidade.
Fixação dos alimentos em caso de desemprego. Impossibilidade de vincular a eficácia da sentença a evento futuro e incerto.
Exegese do artigo 460, parágrafo único, do CPC/1973. Ônus sucumbenciais inalterados. Recurso conhecido e parcialmente
provido. (TJ-SC; AC 0036458-39.2012.8.24.0038; Joinville; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Stanley Braga; DJSC
15/05/2017; Pag. 163) A alegada sub-rogação excluiria o bem da partilha, sendo, pois, ônus de quem alega, vez que demonstrado
que adquirido no período da convivência. Ocorre que não há prova do alegado, mas tão somente da venda de um bem, mas não
do emprego do produto na aquisição do imóvel em questão. Assim, diante da ausência de comprovação pelo autor da subrogação alegada na aquisição (páginas 30/31), o imóvel ou os direitos sobre ele incidentes devem ser objeto de partilha nos
termos já explicitados. VEÍCULO ÔNIX 1.0 LT, ANO 2016/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACAS PON 5930 (página 164).
Partilho referido bem na proporção de 50% para cada parte, uma vez que foi adquirido em 25/11/2016 (página 164), portanto,
dentro do período da união estável (junho de 2008 até agosto de 2017); SOFÁ( MENCIONADO À PÁGINA 207) Excluo da
partilha uma vez que foi adquirido antes do período da união estável (junho de 2008 até agosto de 2017), ou seja, 26/02/2005,
conforme informação exarada no referido documento (página 207). Também deixo de partilhar os demais móveis e utensílios do
lar diante da ausência de comprovação da existência dos mesmos e de suas datas de aquisição; FIAT/SIENA ATRACTIV 1.4,
ANO 2012/MODELO2013, PLACAS OSR 2049 (PÁGINA 95) Trata-se de bem alienado fiduciariamente ao Banco Santander S/A,
o que faz com que a meação fique limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união, ou seja, de junho de
2008 até agosto de 2017, na proporção de 50% para cada um dos companheiros, uma vez que não se pode falar em propriedade,
isso a despeito de quem pagou as parcelas do financiamento porque se presume terem sido suportadas por esforço comum.
UMA MOTONETA HONDA/BIZ 110I, ANO 2016/MODELO 2016, COR VERMELHA, PLACAS PMB 9112 (PÁGINA 16) De igual
sorte ao imóvel não restou demonstrada a sub-rogação alegada. A promovida reconheceu a aquisição do bem, portanto, é ponto
incontroverso. Entretanto, alegou ter sido adquirido por meio da venda de bem oriundo de doação de terceira pessoa. Consoante
dito anteriormente, a alegada sub-rogação excluiria o bem da partilha, sendo, pois, ônus de quem alega, vez que incontrovero
que adquirido no período da convivência. Ocorre que não há prova do alegado, de modo que o bem deve ser objeto da partilha
na proporção de 50% para cada uma das partes. Diante do exposto, com fundamento na Constituição Federal, artigo 226, § 3.º
e no artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DECLARO
a existência da união estável havida entre as partes e a sua consequente dissolução, no período compreendido de junho de
2008 até agosto de 2017. Outrossim, em sintonia com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil/2015, JULGO parcialmente procedente o pedido de alimentos para condenar o requerente/reconvindo a pagar
alimentos definitivos, mensalmente, no valor de 20% (vinte por cento) dos seus proventos (duas aposentadorias) em favor da
filha menor, ou seja, Thailla da Silva Carneiro, valor este que deverá ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta bancária
de titularidade da representante legal da menor, qual seja: agência 0744-7, conta 1001217-1, Banco Bradesco S/A. Ressalte-se
que os alimentos aqui fixados retroagem à data da citação, descontados, por óbvio, os alimentos provisórios já pagos, tudo em
estreita consonância com o art. 13, parágrafo segundo, da Lei n. 5.478/68. Quanto ao pedido de alimentos em favor da requerida/
reconvinte Maria José da Silva, mantenho o decido às páginas 174/175, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, INDEFIRO o
pedido de alimentos em favor da requerida/reconvinte, o que faço com fulcro no art.1695 do Código Civil. Quanto ao pedido de
guarda e regulamentação de visitas, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO procedente o pedido de guarda judicial
da menor Thailla da Silva Carneiro em favor da requerida/reconvinte, resguardando o direito de visitas do requerente/reconvindo
a ser exercido de forma livre nos dias úteis e de forma alternada nos finais de semana, feriados e férias escolares. Quanto à
partilha de bens, com fulcro no art.1725 do CC, o faço da seguinte forma: DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 4630 : partilho na
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proporção de 50% para cada uma das partes, ficando a meação limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da
união, ou seja, de junho de 2008 até agosto de 2017. VEÍCULO ÔNIX 1.0 LT, ANO 2016/MODELO 2017, COR BRANCA,
PLACAS PON 5930 (página 164): Partilho referido bem na proporção de 50% para cada parte, uma vez que foi adquirido em
25/11/2016 (página 164), portanto, dentro do período da união estável (junho de 2008 até agosto de 2017) SOFÁ( MENCIONADO
À PÁGINA 207): Excluo da partilha uma vez que foi adquirido antes do período da união estável. FIAT/SIENA ATRACTIV 1.4,
ANO 2012/MODELO2013, PLACAS OSR 2049 (PÁGINA 95): partilho na proporção de 50% para cada parte, ficando a meação
limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união, ou seja, de junho de 2008 até agosto de 2017. UMA
MOTONETA HONDA/BIZ 110I, ANO 2016/MODELO 2016, COR VERMELHA, PLACAS PMB 9112 (PÁGINA 16): partilho na
proporção de 50% para cada uma das partes. Foi deferida gratuidade judiciária ao autor (página 50). Defiro o pedido de
gratuidade feito pela requerida/reconvinte à página 75. Sem custas e despesas processuais em razão da gratuidade deferida.
Quanto aos honorários advocatícios cada parte arcará com os honorários de seu advogado em virtude da sucumbência
recíproca. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao órgão pagador do requerente/reconvindo para fins de desconto da
pensão alimentícia (sobre os dois proventos) em favor da menor Thailla da Silva Carneiro nos termos fixados nesta decisão.
Expedientes necessários.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WANDERLY SALES BASTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0831/2019
ADV: MONIKA FERNANDES PORTELA (OAB 34139/CE), ADV: EDDER SIDNEY PAIVA VIEIRA DE MORAES (OAB 36871/
CE) - Processo 0064934-16.2017.8.06.0167 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: A.F.C. REQUERIDAS: M.J.S. - Para despacho

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANAYNA MARQUES DE OLIVEIRA E SILVA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA WANDERLY SALES BASTOS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0832/2019
ADV: MONIKA FERNANDES PORTELA (OAB 34139/CE), ADV: EDDER SIDNEY PAIVA VIEIRA DE MORAES (OAB 36871/
CE) - Processo 0064934-16.2017.8.06.0167 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - REQUERENTE: A.F.C. REQUERIDAS: M.J.S. - Em relação ao pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, a Constituição Federal
reconheceu expressamente a união estável, conforme textualização inserta no art. 226, § 3.º, verbis: Para efeito de 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. Dessa forma, indiscutivelmente, a Carta Magna conferiu legitimidade não somente à família tradicional oriunda
do casamento, mas também à entidade familiar, resguardando-se no campo legal, as relações estáveis. No caso em tela, o
requerente, em sede de inicial, afirma que conviveu com a requerida por cerca de 08 anos, começando em 2009 e terminando
no dia 07/08/2017. Já a requerida, em sua reconvenção, alegou que a união durou 11 anos, com início em 2006, com fundamento
no documento de página 80. Por outro lado, nos autos, foi juntado o termo de audiência de página 47. Neste, constatamos, que
foi decretada a separação judicial do requerente com a Sra. Adriana dos Santos Carneiro. Nesse feito, antes litigioso, convertido
em consensual, o magistrado proferiu sentença decretando a separação judicial das partes em 17 de junho de 2008. No referido
termo, em razão do acordo entabulado pelas partes não ficou especificado a data da separação de fato do requerente com a
Sra. Adriana dos Santos Carneiro. Já pacificado na jurisprudência que o casamento não impede o reconhecimento da união
estável se demonstrada a separação de fato, o que não se vislumbra no caso em tela. Compulsando os autos, constata-se que
a requerida juntou o documento de página 80, ou seja, Escritura Pública Declaratória que faz APOLONIO FERREIRA CARNEIRO,
expedido em 18 de maio de 2012 pelo Cartório Édison Almeida, no qual declara “que tem união estável há seis (6) anos com
MARIA JOSÉ DA SILVA”, ora requerida. Se analisarmos tal documento isoladamente, a provável união estável teria começado
em 18 de maio de 2006. No entanto, como acima descrito, a decretação judicial da separação judicial do requerente com a Sra.
Adriana dos Santos Carneiro, ocorreu de forma consensual, sem especificar a data da separação de fato, em 17 de junho de
2008. No depoimento pessoal da requerida, Maria José da Silva, esta afirma que conheceu o requerente em 2007 em Sobral e
que passou a conviver com o mesmo como se casada fosse somente em 2008. Demonstrado que o autor era casado e ausente
a prova da separação de fato, verifico que o conjunto probatório apto a caracterizar a união estável somente após separação
judicial. Vejamos. A prova testemunhal acostada aos autos não possui elementos suficientes para, por si só, fixar a data exata
da separação de fato do requerente com a Sra. Adriana dos Santos Carneiro bem como o início da união estável entre as partes.
Apesar disso, fica evidente que o conjunto probatório documental e testemunhal confirmam realmente que as partes conviveram
como se casados fossem, porém em período parcialmente diverso do informado na inicial e na reconvenção pelas partes. As
provas existentes nos autos são suficientes para convencer esta magistrada que realmente as partes conviveram como se
casados fossem, devendo portanto ser reconhecida a união estável entre as partes e sua dissolução. Nesse sentido, a
jurisprudência: E M E N T A CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. INTELIGÊNCIA
DO ART. 226, § 3º, E ART. 1.723 DO CC. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO
ESTÁVEL. APELO PROVIDO. I. Nos termos do art. 1.723 do CC/02, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre
o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de
família”. II. Havendo provas suficientes ao convencimento do juiz acerca da existência de união estável, esta há de ser
reconhecida. III. Apelo parcialmente provido. (TJ-MA - APL: 0164002014 MA 0009382-87.2013.8.10.0040, Relator: ANTONIO
GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2014) Dessa
forma, considerando todo o conjunto probatório, entendo que a união estável começou em junho de 2008 e terminou em agosto
de 2017. Por conseguinte, cumpre a esta magistrada, após comprovação documental e testemunhal da existência da convivência
entre as partes, verificar tão-somente se presentes estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, no
caso em tela, as partes são legítimas, o pedido é possível juridicamente, e há o interesse processual, ao passo que, antes da
propositura da ação, não foi obtida a composição pacífica do conflito. Também presentes estão os pressupostos processuais,
eis que o processo encontra-se validamente constituído, aforado no juízo competente, tomando desenvolvimento regular.
Quanto ao pedido de alimentos em favor da menor Thailla da Silva Carneiro, este Juízo proferiu decisão interlocutória às páginas
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174/175, não tendo as partes agravado da referida decisão. Logo, conclui-se que o requerente tem condições de arcar com os
alimentos provisórios fixados. Vale frisar que a obrigação de prestar alimentos decorre do artigo 1.694 e 1.695 do Código Civil:
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver
de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos
devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. § 2o Os alimentos serão
apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, 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. O parentesco entre
o autor e a filha Thailla da Silva Carneiro, nascida em 17/08/2009 restou comprovado pelo documento de página 11. Diante da
previsão legal, e por tudo que consta nos autos, entendo que o pedido de alimentos em favor da menor merece deferimento. De
modo que, em sintonia com o parecer ministerial , entendo que o valor mensal de 20% (vinte por cento) dos seus proventos
(duas aposentadorias) atende às necessidades da menor e possibilidades do alimentante, uma vez que se trata de uma criança
de apenas 09 (nove) anos cujos os gastos com educação, alimentação, moradia, lazer, etc não podem ser suportados somente
pela genitora. Quanto ao pedido de guarda e regulamentação de visitas, uma vez que o próprio requerente pugnou pela guarda
unilateral da menor em favor da genitora, resguardando o direito de visitas do requerente/reconvindo a ser exercido de forma
livre nos dias úteis e de forma alternada nos finais de semana, feriados e férias escolares, o que assegura a convivência com o
pai, mantendo-a sob os cuidados da genitora com quem já reside. Quanto ao pedido de alimentos em favor da requerida/
reconvinte Maria José da Silva, mantenho o decido às páginas 174/175, uma vez que não conseguiu demonstrar a necessidade
da verba, o que é pressuposto para a obrigação de alimentar entre cônjuges ou companheiros. Nesse sentido: “84590712 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR
PAGA HÁ MAIS DE 6 ANOS A EX-CÔNJUGE INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prestação de alimentos entre ex-cônjuges é excepcional, de modo que, quando fixada sem prazo
determinado, deve persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira
do alimentado, considerados o tempo decorrido de pagamento dos alimentos e o potencial para o trabalho do beneficiário, ao
invés da análise apenas do binômio necessidade-possibilidade. 2. Caso concreto no qual o pagamento de pensão há mais de 6
anos a ex-cônjuge inserido no mercado de trabalho possibilita a exoneração da prestação alimentar, notadamente porque a
existência de despesas superiores às possibilidades econômicas da alimentada não podem ser transferidas ao ex-marido, por
caber àquela ajustar sua vida e a contração de obrigações ao seu orçamento. 3. Agravo interno desprovido. (Superior Tribunal
de Justiça STJ; AgInt-AREsp 1.256.698; Proc. 2018/0048202-8; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg.
22/05/2018; DJE 04/06/2018; Pág. 1276)” Ademais, tratando-se pessoa em idade compatível com o mercado de trabalho,
ausente qualquer incapacidade laboral, não há elementos probatórios que justifiquem a fixação de alimentos em seu favor.
Ademais, a ausência de insurgência da requerida/reconvinte quanto à decisão revela seu conformismo e acerto. Por fim, com
relação à partilha de bens, tendo em vista que o regime de bens da união estável é a Comunhão Parcial, devem ser partilhados
somente os bens adquiridos durante o período da união estável declarada e dissolvida por este Juízo, ou seja, de junho de 2008
até agosto de 2017. Na união estável, assim como no casamento, todos os bens adquiridos em sua constância pertencem a
ambos os consortes, presumindo-se a esforço comum para a aquisição. Eis a inteligência do art.1.660 do CC: Art. 1660. Entram
na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;
(..) É que, no regime de comunhão parcial, o que se aplica à união estável, cada cônjuge ou companheiro tem a posse e
propriedade comum e indivisa de todos os bens amealhados durante o enlace, cabendo a cada um a metade ideal, na hipótese
de divórcio ou dissolução de união estável. Art. 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se
às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 4630 No caso em
apreciação o imóvel foi adquirido mediante financiamento na constância da união, não se encontrando desembaraçado, o que
faz com que a meação fique limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união, ou seja, de junho de 2008 até
agosto de 2017, na proporção de 50% para cada um dos companheiros , uma vez que não se pode falar em propriedade, isso a
despeito de quem pagou as parcelas do financiamento porque se presume terem sido suportadas por esforço comum. Com
relação ao suposto óbice de partilha devido a natureza do contrato, tal não se verifica posto que subsistem a partilha sobre os
direitos, recaindo a partilha sobre a fração do financiamento satisfeita na constância da união. Nesse sentido: 64859088 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E FIXAÇÃO DE VISITAS. Sentença
de parcial procedência. Insurgência do réu. Preliminares. Julgamento ultra petita. Fixação da verba alimentar em valor superior
ao postulado na exordial. Admissibilidade. Vício, pois, não configurado. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação.
Arts. 165 e 458, II, do CPC/1973. Não ocorrência. Exposição que, embora sucinta, é suficiente à compreensão dos motivos que
sustentam o convencimento da magistrada. Mérito. Casamento em regime de comunhão parcial de bens. Pleito recursal no
sentido de exclusão da partilha do imóvel de propriedade exclusiva do cônjuge Varão. Terreno adquirido anteriormente ao
casamento. Art. 1.659, I, do CC. Impossibilidade da partilha que se impõe. Edificação realizada durante o casamento. Provas
testemunhais que demonstram a comunhão de esforços promovida por ambos os consortes, com a ajuda do genitor da autora.
Partilha sobre o imóvel construído mantida na proporção determinada na sentença. Bem móvel. Adquirido mediante arrendamento
mercantil. Meação limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união (art. 1.659, I e II do CC), na proporção de
50% para cada consorte. Guarda compartilhada. Pleito de fixação da residência paterna como principal. Observância ao
princípio do melhor interesse da criança. Exegese do art. 1.584, § 2º, do Código Civil. Conjunto probatório que demonstra a
desnecessidade de alteração. Manutenção da residência da genitora como a principal. Minoração do encargo alimentar.
Ausência de comprovação da alegada impossibilidade de pagamento. Ônus que competia ao alimentante. Importe mantido, de
acordo com o previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil. Observância na fixação do binômio necessidade/possibilidade.
Fixação dos alimentos em caso de desemprego. Impossibilidade de vincular a eficácia da sentença a evento futuro e incerto.
Exegese do artigo 460, parágrafo único, do CPC/1973. Ônus sucumbenciais inalterados. Recurso conhecido e parcialmente
provido. (TJ-SC; AC 0036458-39.2012.8.24.0038; Joinville; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Stanley Braga; DJSC
15/05/2017; Pag. 163) A alegada sub-rogação excluiria o bem da partilha, sendo, pois, ônus de quem alega, vez que demonstrado
que adquirido no período da convivência. Ocorre que não há prova do alegado, mas tão somente da venda de um bem, mas não
do emprego do produto na aquisição do imóvel em questão. Assim, diante da ausência de comprovação pelo autor da subrogação alegada na aquisição (páginas 30/31), o imóvel ou os direitos sobre ele incidentes devem ser objeto de partilha nos
termos já explicitados. VEÍCULO ÔNIX 1.0 LT, ANO 2016/MODELO 2017, COR BRANCA, PLACAS PON 5930 (página 164).
Partilho referido bem na proporção de 50% para cada parte, uma vez que foi adquirido em 25/11/2016 (página 164), portanto,
dentro do período da união estável (junho de 2008 até agosto de 2017); SOFÁ( MENCIONADO À PÁGINA 207) Excluo da
partilha uma vez que foi adquirido antes do período da união estável (junho de 2008 até agosto de 2017), ou seja, 26/02/2005,
conforme informação exarada no referido documento (página 207). Também deixo de partilhar os demais móveis e utensílios do
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lar diante da ausência de comprovação da existência dos mesmos e de suas datas de aquisição; FIAT/SIENA ATRACTIV 1.4,
ANO 2012/MODELO2013, PLACAS OSR 2049 (PÁGINA 95) Trata-se de bem alienado fiduciariamente ao Banco Santander S/A,
o que faz com que a meação fique limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união, ou seja, de junho de
2008 até agosto de 2017, na proporção de 50% para cada um dos companheiros, uma vez que não se pode falar em propriedade,
isso a despeito de quem pagou as parcelas do financiamento porque se presume terem sido suportadas por esforço comum.
UMA MOTONETA HONDA/BIZ 110I, ANO 2016/MODELO 2016, COR VERMELHA, PLACAS PMB 9112 (PÁGINA 16) De igual
sorte ao imóvel não restou demonstrada a sub-rogação alegada. A promovida reconheceu a aquisição do bem, portanto, é ponto
incontroverso. Entretanto, alegou ter sido adquirido por meio da venda de bem oriundo de doação de terceira pessoa. Consoante
dito anteriormente, a alegada sub-rogação excluiria o bem da partilha, sendo, pois, ônus de quem alega, vez que incontrovero
que adquirido no período da convivência. Ocorre que não há prova do alegado, de modo que o bem deve ser objeto da partilha
na proporção de 50% para cada uma das partes. Diante do exposto, com fundamento na Constituição Federal, artigo 226, § 3.º
e no artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DECLARO
a existência da união estável havida entre as partes e a sua consequente dissolução, no período compreendido de junho de
2008 até agosto de 2017. Outrossim, em sintonia com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil/2015, JULGO parcialmente procedente o pedido de alimentos para condenar o requerente/reconvindo a pagar
alimentos definitivos, mensalmente, no valor de 20% (vinte por cento) dos seus proventos (duas aposentadorias) em favor da
filha menor, ou seja, Thailla da Silva Carneiro, valor este que deverá ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta bancária
de titularidade da representante legal da menor, qual seja: agência 0744-7, conta 1001217-1, Banco Bradesco S/A. Ressalte-se
que os alimentos aqui fixados retroagem à data da citação, descontados, por óbvio, os alimentos provisórios já pagos, tudo em
estreita consonância com o art. 13, parágrafo segundo, da Lei n. 5.478/68. Quanto ao pedido de alimentos em favor da requerida/
reconvinte Maria José da Silva, mantenho o decido às páginas 174/175, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, INDEFIRO o
pedido de alimentos em favor da requerida/reconvinte, o que faço com fulcro no art.1695 do Código Civil. Quanto ao pedido de
guarda e regulamentação de visitas, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO procedente o pedido de guarda judicial
da menor Thailla da Silva Carneiro em favor da requerida/reconvinte, resguardando o direito de visitas do requerente/reconvindo
a ser exercido de forma livre nos dias úteis e de forma alternada nos finais de semana, feriados e férias escolares. Quanto à
partilha de bens, com fulcro no art.1725 do CC, o faço da seguinte forma: DO IMÓVEL DE MATRÍCULA 4630 : partilho na
proporção de 50% para cada uma das partes, ficando a meação limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da
união, ou seja, de junho de 2008 até agosto de 2017. VEÍCULO ÔNIX 1.0 LT, ANO 2016/MODELO 2017, COR BRANCA,
PLACAS PON 5930 (página 164): Partilho referido bem na proporção de 50% para cada parte, uma vez que foi adquirido em
25/11/2016 (página 164), portanto, dentro do período da união estável (junho de 2008 até agosto de 2017) SOFÁ( MENCIONADO
À PÁGINA 207): Excluo da partilha uma vez que foi adquirido antes do período da união estável. FIAT/SIENA ATRACTIV 1.4,
ANO 2012/MODELO2013, PLACAS OSR 2049 (PÁGINA 95): partilho na proporção de 50% para cada parte, ficando a meação
limitada à fração do financiamento satisfeita na constância da união, ou seja, de junho de 2008 até agosto de 2017. UMA
MOTONETA HONDA/BIZ 110I, ANO 2016/MODELO 2016, COR VERMELHA, PLACAS PMB 9112 (PÁGINA 16): partilho na
proporção de 50% para cada uma das partes. Foi deferida gratuidade judiciária ao autor (página 50). Defiro o pedido de
gratuidade feito pela requerida/reconvinte à página 75. Sem custas e despesas processuais em razão da gratuidade deferida.
Quanto aos honorários advocatícios cada parte arcará com os honorários de seu advogado em virtude da sucumbência
recíproca. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Oficie-se ao órgão pagador do requerente/reconvindo para fins de desconto da
pensão alimentícia (sobre os dois proventos) em favor da menor Thailla da Silva Carneiro nos termos fixados nesta decisão.
Expedientes necessários.

COMARCA DE SOBRAL - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO WYRLLENSON FLAVIO BARBOSA SOARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA CAMILA RIBEIRO BARRETO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0408/2019
ADV: FRANCISCO WELLINGTON ALVES VASCONCELOS (OAB 4738/CE), ADV: AURELIO MAGALHAES PONTE (OAB
25665/CE), ADV: JOELENA MENDONÇA PARENTE (OAB 25847/CE) - Processo 0006410-55.2019.8.06.0167 - Averiguação
de Paternidade - Investigação de Maternidade - REQUERENTE: M.G.L.S. - L.M.L.V. - REQUERIDO: R.N.R.S. - R.L.S. Decreto a revelia do promovido Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos, sem efeitos materiais (art. 345, II, CPC). Não há
questões pendentes, estando o processo em ordem para prosseguir. Tratando-se de ação de investigação de paternidade com
anulação de registro civil, em que a parte autora requer a exclusão do nome do pai registral do seu assento de nascimento
e, consequentemente, a inclusão do nome do suposto pai biológico, versando tal pleito sobre direitos indisponíveis, os fatos
alegados devem comprovados (CPC, 345, II). Fixo como pontos controvertidos: a) a existência de vínculo biológico entre Maria
Gabriele Lopes da Silva e Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos; b) a ausência de vínculo biológico entre Maria Gabriele
Lopes da Silva e Raimundo Luiz da Silva; c) a existência de vício da vontade por ocasião da prática do ato de reconhecimento
espontâneo da paternidade realizado por Raimundo Luiz da Silva; e, d) a existência (ou não) de paternidade socioafetiva.
Defiro, por ora, a produção de prova pericial de DNA e documental (CPC, 435). Atribuo à parte autora o ônus da prova do fato
constitutivo de seu direito, qual seja, a ausência de vínculo biológico com a parte ré Raimundo Luiz da Silva, a existência de
vício da vontade por ocasião da prática do ato de reconhecimento espontâneo da paternidade e, conforme for, a inexistência
de paternidade socioafetiva. Não há questões de direito controvertidas, posto não haver divergência entre as partes quanto a
interpretação ou conteúdo de norma jurídica. Designo o dia 06/11/2019 às 14:00h, para realização de exame de DNA, a ser
realizado no Laboratório Centro da Vida, situado na Rua Dr. João do Monte, nº. 390, Centro, Sobral-CE (deverão comparecer
Maria Gabriele Lopes da Silva e Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos, munidos de RG e CPF; a criança deverá comparecer
com a certidão de nascimento), dela intimando-se as partes, como de praxe e para o devido comparecimento (CPC, 474),
cientes de que o não comparecimento no dia e horário designados será havido como recusa à realização da prova pericial
(Súmula 301 do STJ). Intimem-se também os procuradores das partes, inclusive para os fins do art. 465, do CPC. Nomeio perito
assistente social cadastrado junto ao Tribunal de Justiça SIPER que deverá realizar estudo social no sentido de avaliar se ficou
caracterizada a paternidade socioafetiva entre Maria Gabriele Lopes da Silva e Raimundo Luiz da Silva, com prazo para entrega
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em 30 (trinta) dias. Juntado o exame de DNA e estudo social, intimem-se todos (CPC, 477, § 1º). A análise de necessidade
de prova testemunhal e depoimento pessoal será realizada após a juntada dos referidos laudos. Ciência ao Ministério Público
(CPC, 178, II c/c 179). Intimem-se. Ciência à DPE. Cumpra-se.

Processo:6996-29.2018.8.06.0167/0
Edital de Curatela
Prazo do edital – 10 (dez) dias.
O Dr. Wyrllenson Flávio Barbosa Soares, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral,
no uso de suas atribuições legais etc., na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante o mesmo juízo e pelo expediente desta Secretaria de Vara, tramita os autos da ação
de interdição n°0006996-29.2018.8.06.0167, movida por Expedito Silva Soares, requerendo a interdição de Francisco Silva
Soares, brasileiro, divorciado, portador do RG n° 2001031072827 e CPF nº 011.143.893-40 nascido em 09/02/1964, filho de
Valdemar Soares e Francisca da Silva Soares, residente e domiciliando na Rua Sabia, 159, Sobral-Ce, sendo a ação julgada
procedente, por sentença desse juízo da data de 17/04/2019, DECLARANDO ser o interditado portador (a) de doença ( CID 10 F
20.0), tornando-o incapaz somente para atos negociais e aos direitos de natureza patrimonial, assegurando o curatelado todos
os demais constantes no art. 85 do EPD, sendo-lhe nomeado (a) curador(a) Sr. Expedito Silva Soares, brasileiro, divorciado,
portador (a) do RG n° 2004031104006 SSP/CE e CPF 393.496.083-91, filho de Valdemar Soares e Francisca da Silva Soares.
Do que para constar, para efeito do art.755, inciso II,§3° do Novo Código de Processo Civil, foi passado por edital, que deverá
ser publicado pela Imprensa Oficial por três vezes, com intervalo de 10 (Dez) dias de uma para outra publicação. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Sobral, Estado do Ceará. Aos 28 de agosto de 2019. Eu, DANIELLE DA SILVA LOPES,
Técnica Judicária, 41182, o digitei.
Wyrllenson Flávio Barbosa Soares
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral
Processo:2240-74.2018.8.06.0167/0
Edital de Curatela
Prazo do edital – 10 (dez) dias.
O Dr. Wyrllenson Flávio Barbosa Soares, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral,
no uso de suas atribuições legais etc., na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele
conhecimento tiverem, que perante o mesmo juízo e pelo expediente desta Secretaria de Vara, tramita os autos da ação de
interdição n°0002240-74.2018.8.06.0167, movida por Gleidiane Ferreira Silva, requerendo a interdição de MARCO ANTÔNIO
SILVA SOUSA, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG n° 2000031020390 e CPF n. 011.157.383-13, nascido em
28/01/1984, filho de Maria de Fátima Silva Sousa, residente e domiciliando na Rua Monsenhor Domingos Aráujo, n°446, Bairro
Alto Novo, Sobral-Ce, sendo a ação julgada procedente, por sentença desse juízo da data de 17/10/2018, DECLARANDO ser
o interditado portador de doença (CID-10- F06/F05/G40.9/G91.1), tornando- o incapaz somente para atos negociais e aos
direitos de natureza patrimonial, assegurando o curatelado todos os demais constantes no art. 85 do EPD, sendo-lhe nomeada
curadora Sra. GLEIDIANE FERREIRA SILVA,brasileira, solteira, desempregada, portadora pelo RG n° 2007080621-1 e CPF n
°047.939.873-97, filha de Francisco Vieira da Silva e Narlene Ferreira Silva, nascida em 19/12/1988. Do que para constar, para
efeito do art.755, inciso II,§3° do Novo Código de Processo Civil, foi passado por edital, que deverá ser publicado pela Imprensa
Oficial por três vezes, com intervalo de 10 (Dez) dias de uma para outra publicação. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Sobral, Estado do Ceará. Aos 28 de agosto de 2019. Eu, DANIELLE DA SILVA LOPES, Técnica Judiciária, 41182, o digitei.
Wyrllenson Flávio Barbosa Soares
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Sobral

COMARCA DE SOBRAL - VARA ÚNICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOBRAL

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NAYARA DE AZEVEDO FROTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0056/2019
ADV: FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (OAB 34741/CE) - Processo 0004945-45.2018.8.06.0167 - Guarda Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: M.B.P. - Conforme disposição expressa no Provimento Nº. 01/2019,
emanado da Corregedoria Geral da Justiça, intime o patrono da parte autora para comparecer em Audiência de Instrução
marcada para o dia 19 de setembro de 2019, às 11:45 hrs, a ser realizada na sala de audiência desta serventia, devendo vir
acompanhado dos requerentes e testemunhas, independente de intimação pessoal.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NAYARA DE AZEVEDO FROTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0058/2019
ADV: CLÁUDIA MORAES PINTO MOREIRA (OAB 38163/CE), ADV: IGOR LEITE LOIOLA (OAB 39240/CE), ADV: JOÃO
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VITOR ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE CARVALHO (OAB 39242/CE), ADV: JOSÉ CLÁUDIO PINTO MARTINS (OAB 39686/
CE) - Processo 0005253-47.2019.8.06.0167 - Mandado de Segurança - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IMPETRANTE:
M.M.C.L. - IMPETRADA: A.V.A.D.C.S. - Intime-se a parte autora para, se desejar, impugnar a contestação de fls. 64/75, no
prazo de 10 dias. Providências a cargo da secretaria.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOBRAL
JUIZ(A) DE DIREITO HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NAYARA DE AZEVEDO FROTA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0059/2019
ADV: ANTONIA GEORGELIA CARVALHO FROTA (OAB 40282/CE) - Processo 0007058-35.2019.8.06.0167 - Autorização
judicial - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REQUERENTE: F.S.N. - MINISTERIO PUBL: M.P.E.C. - Sendo assim,
atendidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO a autorização para as viagens necessárias,
durante os períodos de férias do adolescente. Exp. Nec. Após o trânsito em julgado e o cumprimento dos expedientes, arquivemse.

COMARCA DE SOLONÓPOLE - VARA UNICA DA COMARCA DE SOLONOPOLE

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOLONÓPOLE
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CELIA PINHO CARNEIRO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RAIMUNDO EVERARDO DE CARVALHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0204/2019
ADV: ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM (OAB 3706/CE) - Processo 0000163-55.2019.8.06.0168 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - ACUSADA: Maria Elizângela Carneiro - VÍTIMA: MARIA FABIANA DA SILVA Fica(am) Vossa(a) Senhoria(s) intimado(s), para, na qualidade de advogado(s) do(s) acusado(s), comparecer(em) ao Fórum Dr.
Dolor Uchôa Barreira, sito na Av. Prefeito José Sifredo Pinheiro, Nº 108, Centro, Solonópole/CE, DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019,
ÀS 09H00MIN, para audiência de instrução, designada nos autos da ação em epígrafe.
ADV: EURIJANE AUGUSTO FERREIRA (OAB 16326/CE) - Processo 0000164-15.2012.8.06.0191 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Atentado Violento ao Pudor - VÍTIMA: L.T.B. - RÉU: B.F.S. - Fica(am) Vossa(a) Senhoria(s) intimado(s),
para, na qualidade de advogado(s) do(s) acusado(s), comparecer(em) ao Fórum Dr. Dolor Uchôa Barreira, sito na Av. Prefeito
José Sifredo Pinheiro, Nº 108, Centro, Solonópole/CE, DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 11H00MIN, para audiência de
instrução, designada nos autos da ação em epígrafe.
ADV: PAULO RENATO DE SOUSA (OAB 23284/CE) - Processo 0000187-53.2015.8.06.0191 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - ACUSADO: Francisco Ilderlan Ferreira de Souza - Fica(am) Vossa(a)
Senhoria(s) intimado(s), para, na qualidade de advogado(s) do(s) acusado(s), comparecer(em) ao Fórum Dr. Dolor Uchôa
Barreira, sito na Av. Prefeito José Sifredo Pinheiro, Nº 108, Centro, Solonópole/CE, DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS
16H15MIN, para audiência de instrução, designada nos autos da ação em epígrafe.
ADV: MARX CARRIERI GUEDES MONTEIRO (OAB 30949/CE) - Processo 0000340-19.2019.8.06.0168 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - ACUSADO: FRANCISCO LEANDRO DA SILVA - VÍTIMA: Angela Maria Carlos Fica(am) Vossa(a) Senhoria(s) intimado(s), para, na qualidade de advogado(s) do(s) acusado(s), comparecer(em) ao Fórum Dr.
Dolor Uchôa Barreira, sito na Av. Prefeito José Sifredo Pinheiro, Nº 108, Centro, Solonópole/CE, DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019,
ÀS 11H30MIN, para audiência de instrução, designada nos autos da ação em epígrafe.
ADV: ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM (OAB 3706/CE) - Processo 0000362-77.2019.8.06.0168 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Incêndio - ACUSADA: Maria Elisangela Carneiro - VÍTIMA: Maria Valzenilda de Oliveira Carneiro Francisco Edson de Souza - Fica(am) Vossa(a) Senhoria(s) intimado(s), para, na qualidade de advogado(s) do(s) acusado(s),
comparecer(em) ao Fórum Dr. Dolor Uchôa Barreira, sito na Av. Prefeito José Sifredo Pinheiro, Nº 108, Centro, Solonópole/CE,
DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS 09H30MIN, para audiência de instrução, designada nos autos da ação em epígrafe.
ADV: ANTONIO SIGEVAL PINHEIRO LANDIM (OAB 3706/CE) - Processo 0004218-54.2016.8.06.0168 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Receptação - RÉU: Kal Marcio Diogenes - VÍTIMA: Yago Rodrigues da Silva - Fica(am) Vossa(a)
Senhoria(s) intimado(s), para, na qualidade de advogado(s) do(s) acusado(s), comparecer(em) ao Fórum Dr. Dolor Uchôa
Barreira, sito na Av. Prefeito José Sifredo Pinheiro, Nº 108, Centro, Solonópole/CE, DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS
10H00MIN, para audiência de instrução, designada nos autos da ação em epígrafe.

COMARCA DE TAMBORIL - VARA UNICA DA COMARCA DE TAMBORIL

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAMBORIL
JUIZ(A) DE DIREITO DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA AUCILENE CORIOLANO GONÇALVES
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0026/2019
ADV: ANA THAYS ARAÚJO COSTA (OAB 32553/CE) - Processo 0000176-82.2018.8.06.0170 - Divórcio Litigioso - Dissolução
- REQUERENTE: F.A.C. - REQUERIDA: M.S.G. - INTIMAÇÃO DA CAUSÍDICA ANA THAYS ARAÚJO COSTA PARA DEVOLVER
OS PROCESSOS ABAIXO DISCRIMINADOS, QUE SE ENCONTRAM COM PRAZO VENCIDO, DE CONFORMIDADE COM
COM O QUE FOI DETERMINADO NA INSPEÇÃO INTERNA DA SECRETARIA, NO PRAZO DE 10 DIAS, A SABER: 176-82.2018;
187-14.2018; 237-40.2019; 303-20.2018; 708-22.2019; 745-49.2019; 1157-77.2019; 915-21.2019; 128-26.2018; 323-11.2018;
581-21.2018; 583-88.2018; 587-28.2018; 6490-78.2017; 6836-29.2017; 105-80.2018; 178-52.2018; 214-94.2018; 548-31.2018;
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4419-11.2014; 6298-14.2018; 6306-59.2016; 6556-24.2018; 6814-68.2017;
ADV: FRANCISCO RUDINEI SOARES DE SOUZA (OAB 23240/CE), ADV: ANA THAYS ARAÚJO COSTA (OAB 32553/CE) Processo 0000298-95.2018.8.06.0170 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: T.M.S. - REQUERIDO: J.R.S. - À guisa
das considerações expendidas, julgo procedente o pedido dos interessados, DECRETANDO-LHES O DIVÓRCIO, homologando
o acordo nos exatos termos do acordado nas fls. 19 e fls. 27, e extinguindo o presente processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I e III, b, do Novo Código de Processo Civil.
ADV: ELIANE SOUSA DE OLIVEIRA DO VALE (OAB 39375/CE), ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 29282A/CE) Processo 0000443-54.2018.8.06.0170 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade - REQUERENTE: ANTONIO
CAMELO DE OLIVEIRA - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo
o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, segunda parte, do vigente Código de Processo Civil.
ADV: JOSÉ AMILTON SOARES CAVALCANTE (OAB 29099/CE), ADV: ATHILA BEZERRA DA SILVA (OAB 38071/
CE) - Processo 0000532-77.2018.8.06.0170 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de
Armas - INDICIADO: SIMPLICIO DA SILVA BATISTA - Francisco Gleyvan Torres de Souza - INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA
APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS NO PRAZO DE LEI
ADV: ANA THAYS ARAÚJO COSTA (OAB 32553/CE), ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE) - Processo
0000590-80.2018.8.06.0170 - Petição - Nulidade - REQUERENTE: ANTONIA GUIOMAR MORAIS VALE - REQUERIDO: BANCO
ITAU CONSIGNADO - Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, segunda parte, do vigente Código de Processo Civil.
ADV: ANA THAYS ARAÚJO COSTA (OAB 32553/CE), ADV: IGOR CARTEGIANE MORAIS XIMENES MESQUITA (OAB
34961-0/CE) - Processo 0000714-29.2019.8.06.0170 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: F.N.R.S.
- REQUERIDO: F.J.M.S. - Ante o exposto, para que surta os seus efeitos jurídicos, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado
entre as partes, nos termos de fls. 20, por consequência, declaro extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, III, b, do CPC/2015.
ADV: IGOR CARTEGIANE MORAIS XIMENES MESQUITA (OAB 34961/CE) - Processo 0000818-21.2019.8.06.0170 Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato - RÉU: Rebeca Luiza Holanda Rosa Farias - INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO
IGOR CARTEGIANE MORAIS XIMENES MESQUITA PARA DEVOLVER OS PROCESSOS ABAIXO DISCRIMINADOS, QUE
SE ENCONTRAM COM PRAZO VENCIDO, DE CONFORMIDADE COM COM O QUE FOI DETERMINADO NA INSPEÇÃO
INTERNA DA SECRETARIA, NO PRAZO DE 10 DIAS, A SABER: 818-21.2019; 4086-93.2013;
ADV: ANA THAYS ARAÚJO COSTA (OAB 32553/CE), ADV: IGOR CARTEGIANE MORAIS XIMENES MESQUITA (OAB
34961/CE) - Processo 0000862-40.2019.8.06.0170 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação
- REQUERENTE: Gonçalo Vieira do Nascimento - Tentativa de Conciliação Data: 26/09/2019 Hora 09:30 Local: CEJUSC conciliação Situacão: Pendente
ADV: FLAVIA NEGREIROS PEDROSA (OAB 33804/CE) - Processo 0003328-22.2010.8.06.0170 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crime Tentado - VÍTIMA: Severiano Jose da Silva e outro - RÉU: Francisco Justino da Silva Sousa - INTIMAÇÃO
DA CAUSÍDICA FLÁVIA NEGREIROS PEDROSA PARA DEVOLVER OS PROCESSOS ABAIXO DISCRIMINADOS, QUE SE
ENCONTRAM COM PRAZO VENCIDO, DE CONFORMIDADE COM COM O QUE FOI DETERMINADO NA INSPEÇÃO INTERNA
DA SECRETARIA, NO PRAZO DE 10 DIAS, A SABER: 3328-22.2010; 46-92.2018; 4341-85.2012; 4952-33.2015; 5607-73.2013;
ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 17314/CE), ADV: CAROLINA BEZERRA MORAES (OAB 26467-0/CE), ADV:
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA (OAB 8342/CE) - Processo 0004371-18.2015.8.06.0170 - Procedimento
Comum - Nulidade - REQUERENTE: Raimundo Alves da Silva - REQUERIDO: Banco Itaú Bmg Consignado S.a - II. Dispositivo
Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no
art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, para: a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimo de supostamente
firmado entre e . b) Condenar o réu à restituição simples dos valores que tenham sido indevidamente descontados do benefício
previdenciário do autor com fundamento nos contratos declarados inexistentes, corrigidos monetariamente pelo índice INPC
e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos efetivos descontos indevidos.
b.1. Julgar improcedente o pedido de restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor. c) Suspensão, por parte do banco requerido, de eventuais e futuros descontos ainda efetuados nos proventos
da parte requerente, referente aos contratos de empréstimo . d) Condenar o banco demandado ao pagamento em favor do
reclamante, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente
corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento, sendo a data desta sentença, e acrescida de juros de mora em 1% (um por
cento) ao mês a partir do evento danoso, sendo a data dos descontos indevidos. e) Condenar a parte autora a devolver ao banco
requerido o valor de R$ depositado em sua conta bancária, referente ao contrato declarado inexistente. O banco requerido fica
autorizado a fazer a compensação do citado valor com aqueles a que fora condenado no dispositivo desta sentença, incidindo
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do pagamento.
ADV: LUIZ VALDEMIRO SOARES COSTA (OAB 14458/CE), ADV: MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI (OAB
32401A/CE) - Processo 0004655-26.2015.8.06.0170 - Procedimento Sumário - Repetição de indébito - REQUERENTE:
Anastácio Batista dos Santos - REQUERIDO: BANCO BMG S/A - Assim, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de DESISTÊNCIA
constante dos autos e, nos termos do art. 485, VIII, NCPC, para que possa surtir seus efeitos jurídicos e legais efeitos, de forma
que declaro extinta a presente demanda sem resolução de mérito.
ADV: ANA THAYS ARAÚJO COSTA (OAB 32553/CE) - Processo 0004752-94.2013.8.06.0170 - Alimentos - Lei Especial
Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: Sarah Alcantara de Paiva, Rep. Por Sua Genitora Gisele Alcântara de Paiva REQUERIDO: Carlos Rodrigo Pereira - Defiro o desarquivamento
ADV: FRANCISCO RUDINEI SOARES DE SOUZA (OAB 23240/CE), ADV: DIVALLE AGUSTINHO FILHO (OAB 128125/
SP) - Processo 0004925-50.2015.8.06.0170 - Procedimento Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Antonia
Helaine Veras Rodrigues - REQUERIDO: Lam Folini-me Editora Mundial - DO EXPOSTO, julgo EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, o presente processo, com fundamento no inciso III do art. 485 do Novo CPC.
ADV: FRANCISCO RUDINEI SOARES DE SOUZA (OAB 23240/CE), ADV: DANIEL FARIAS TAVARES (OAB 24902/CE),
ADV: FRANCISCO GUSTAVO MUNIZ DE MESQUITA (OAB 31449/CE) - Processo 0004926-35.2015.8.06.0170 - Procedimento
Comum - Indenizaçao por Dano Moral - REQUERENTE: Maria Aparecida Sousa de Campos - REQUERIDO: BANCO
VOLKSWAGEN - DEFIRO O DESARQUIVAMENTO
ADV: ANTONIO EGEDEMO MARTINS (OAB 21740/CE) - Processo 0006307-73.2018.8.06.0170 - Interdição - Interdição REQUERENTE: Antonia Eliane de Souza Moraes - R.h. Defiro o desarquivamento.
ADV: FRANCISCO GUSTAVO MUNIZ DE MESQUITA (OAB 31449-0/CE), ADV: FRANCISCO RUDINEI SOARES DE SOUZA
(OAB 23240/CE), ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB 29023/CE), ADV: DANIEL FARIAS TAVARES (OAB
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24902-0/CE) - Processo 0006418-57.2018.8.06.0170 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade - REQUERENTE:
Luiz Soares Neto - Assim, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de DESISTÊNCIA constante dos autos e, nos termos do art.
485, VIII, NCPC, para que possa surtir seus efeitos jurídicos e legais efeitos, de forma que declaro extinta a presente demanda
sem resolução de mérito.
ADV: REINALDO LUIZ TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 24315/CE), ADV: GIMPAULO MELO BARROS (OAB 339660/CE) - Processo 0006437-63.2018.8.06.0170 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Ana
Claudia de Sousa Rodrigues - REQUERIDO: Banco Bradesco S/A - DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I
do CPC-2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para condenar o banco
demandado ao pagamento em favor do reclamante, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento, sendo a data desta sentença, e
acrescida de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, sendo a data dos descontos indevidos na
conta-corrente da requerente.
ADV: FRANCISCO GUSTAVO MUNIZ DE MESQUITA (OAB 31449-0/CE), ADV: DANIEL FARIAS TAVARES (OAB 24902-0/
CE), ADV: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS (OAB 29023/CE), ADV: FRANCISCO RUDINEI SOARES DE SOUZA
(OAB 23240/CE) - Processo 0006574-45.2018.8.06.0170 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade
ou anulação - REQUERENTE: Luiz Soares Neto - REQUERIDO: Banco Olé Boncucesso Consignado S.a - Isto posto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do
vigente Código de Processo Civil, para: a) Declarar a inexistência dos contratos de empréstimo Nº supostamente firmados entre
o autor e o réu Banco Olé Boncucesso Consignado S.A. b) Condenar o Banco Olé Boncucesso Consignado S.A à restituição
simples dos valores que tenham sido indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor com fundamento nos
contratos declarados inexistentes, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros de mora no percentual de
1% (um por cento) ao mês, ambos a partir dos efetivos descontos indevidos. b.1. Julgar improcedente o pedido de restituição
em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. c) Condenar o banco demandado
ao pagamento em favor do reclamante, a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento, sendo a data desta sentença, e acrescida
de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, sendo a data dos descontos indevidos. d) Confirmar
a tutela de urgência antecipatória e julgar procedente o pedido de suspensão, por parte do banco requerido, de eventuais
descontos ainda efetuados nos proventos da parte requerente, referentes ao contrato de empréstimo Nº . Mantenho a multa
diária imposta no provimento antecipatório, limitando-a, contudo, ao importe máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).
ADV: FERNANDO TEIXEIRA NOGUEIRA (OAB 3865/CE) - Processo 0006961-31.2016.8.06.0170 - Inventário - Inventário e
Partilha - INVTE: Maria das Graças Sales Teixeira - INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO FERNANDO TEIXEIRA PARA DEVOLVER O
PROCESSO ABAIXO DISCRIMINADO, QUE SE ENCONTRA COM PRAZO VENCIDO, DE CONFORMIDADE COM COM O QUE
FOI DETERMINADO NA INSPEÇÃO INTERNA DA SECRETARIA, NO PRAZO DE 10 DIAS, A SABER: 6961-31.2016

COMARCA DE TAUÁ - 2ª VARA DA COMARCA DE TAUÁ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE TAUÁ
JUIZ(A) DE DIREITO TADEU TRINDADE DE AVILA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA FRANCISCA IRANEIDE MOTA CAVALCANTE
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0121/2019
ADV: CASTELIANA CIDRÃO CASTELO TUPINAMBÁ (OAB 25385/CE) - Processo 0000171-57.2018.8.06.0171 - Interpelação
- Municipais - INTEPTE: Francisca Raquel Uchoa Castelo e outro - INTEPDO: MUNICÍPIO DE TAUÁ - Fica Vossa Senhoria
intimada para devolução dos presentes autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a
devolução também se faz necessárias para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: MANOEL PETRONIO LEAL PETROLA (OAB 7335/CE), ADV: RAQUEL RICARTE MELO MAGALHÃES (OAB 22430/
CE) - Processo 0000183-28.2015.8.06.0187 - Execução Fiscal - Formação, Suspensão e Extinção do Processo - EXEQUENTE:
Municipio de Arneiroz - EXECUTADO: Jose Ney Leal Petrola - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes
autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias
para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: CARLOS AUGUSTO CUSTODIO LIMA (OAB 15552-C/CE) - Processo 0000377-04.2000.8.06.0171 - Usucapião Usucapião Ordinária - REQUERENTE: Jose Cesario de Oliveira - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes
autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias
para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: CARLOS AUGUSTO CUSTODIO LIMA (OAB 15552/CE) - Processo 0000588-10.2018.8.06.0171 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará
- RÉU: Francisco Antonio Alves Vital - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes autos, no prazo de 03 (três)
dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias para o envido dos autos ao
núcleo de digitalização.
ADV: MINELVINA FRANCISCA COSTA (OAB 8484/CE) - Processo 0001243-65.2007.8.06.0171 - Art. 184 § 2º cpb - Violação
de direito autoral - VÍTIMA: O Estado - RÉU: Alexandre Josias de Oliveira - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos
presentes autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz
necessárias para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: JOSE MOREIRA LIMA JUNIOR (OAB 6986/CE), ADV: LURDIANA BEZERRA CUSTÓDIO MOTA (OAB 22004-A/CE)
- Processo 0001818-69.2000.8.06.0187 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE:
Prefeitura de Arneiroz - REQUERIDO: José Ney Leal Petrola - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes
autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias
para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: ITALO CESAR MOREIRA DE AGUIAR (OAB 10065/CE) - Processo 0002067-20.2000.8.06.0187 - Execução Fiscal Dívida Ativa - RÉU: José Ney Leal Petrola -ex- Prefeito - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes autos,
no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias para o
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envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: MANOEL PETRONIO LEAL PETROLA (OAB 7335/CE) - Processo 0002069-87.2000.8.06.0187 - Execução Fiscal Dívida Ativa - EXEQUENTE: Municipio de Arneiroz - EXEQUIDO: José Ney Leal Petrola - Ex- Prefeitura - Fica Vossa Senhoria
intimada para devolução dos presentes autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a
devolução também se faz necessárias para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: CARLOS AUGUSTO CUSTODIO LIMA (OAB 15552/CE), ADV: JOSE GONCALVES LIMA (OAB 5572/CE) - Processo
0005700-38.2010.8.06.0171 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Clarice Lucia Loiola - HERDEIRO: ENZO
FERREIRA LOIOLA - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes autos, no prazo de 03 (três) dias, que se
encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias para o envido dos autos ao núcleo de
digitalização.
ADV: JOSE AMILTON SOARES CAVALCANTE (OAB 29099-0/CE), ADV: MANUEL TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 5411/
CE) - Processo 0013190-67.2017.8.06.0171 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - EXEQUENTE: Jose Tonio
Oliveira da Silva - EXECUTADO: Nilberto Gonçalves da Silva - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes
autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias
para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: HEPAMINONDAS FEITOSA SOBRINHO (OAB 14164-0/CE), ADV: MINELVINA FRANCISCA COSTA (OAB 8484/CE),
ADV: ADALGISA MARIA VELOSO SOARES (OAB 9394/CE) - Processo 0013829-85.2017.8.06.0171 - Execução Fiscal - Dívida
Ativa - EXEQUENTE: Municipio de Taua-ce - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes autos, no prazo de
03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias para o envido dos
autos ao núcleo de digitalização.
ADV: FELIPE VELOSO SOARES VIANA DE ABREU (OAB 21552/CE) - Processo 0022786-41.2018.8.06.0171 - Ação Penal
- Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - MINISTERIO PUBL: Ministério Público do Estado do Ceará RÉU: Francisco Igor de Sales Canuto - Fica Vossa Senhoria intimada para devolução dos presentes autos, no prazo de 03 (três)
dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a devolução também se faz necessárias para o envido dos autos ao
núcleo de digitalização.
ADV: SAVIO ROGERIS DE SOUSA GONCALVES (OAB 31982/CE) - Processo 0023542-50.2018.8.06.0171 - Monitória Pagamento - REQUERENTE: Jose Lima de Sousa - REQUERIDO: Joao Kennedy Carvalho Alexandrino - Fica Vossa Senhoria
intimada para devolução dos presentes autos, no prazo de 03 (três) dias, que se encontram em carga com prazo extrapolado, a
devolução também se faz necessárias para o envido dos autos ao núcleo de digitalização.
ADV: RENATA EMILI LEITE MOTA (OAB 26802/CE), ADV: ANNY KARINY CRUZ FEITOSA (OAB 11604/CE) - Processo
0023583-17.2018.8.06.0171 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - MINISTERIO PUBL:
Ministério Público do Estado do Ceará - RÉ: Maria Rozeumar de Castro Bezerra - Danyelle Oliveira Brito - Gleidistone de
Castro Noronha - Fica a defensora da ré Maria Rozeumar de Castro Bezerra, devidamente notificada para a AUDIÊNCIA DE
INTERROGATÓRIO (P/ VÍDEO CONFERÊNCIA) do réu Gleidistone de Castro Noronha, designada para 02.10.2019, às 8h30,
nesta Vara.

COMARCA DE TIANGUÁ - 2ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ
JUIZ(A) DE DIREITO DENYS KAROL MARTINS SANTANA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EUGENIO PACELLI DE BRITO TERCEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0205/2019
ADV: LARA E VASCONCELOS BRIGIDO (OAB 25676/CE) - Processo 0013249-83.2016.8.06.0173 - Inventário - Inventário
e Partilha - INVTE: Antonio Vanderley Portela e Vasconcelos - Maria do Socorro e Vasconcelos Meira - Enalva Portela e
Vasconcelos - Maria Ilsa e Vasconcelos Lyra - Elba Portela e Vasconcelos Vera - Maria Iani Portela e Vasconcelos Brigido ESPÓLIO: Francisca Francinete Portela e Vasconcelos - Compulsando os fólios do processo, verifico que não constam dos
autos as certidões do registro imobiliário relativas aos bens imóveis que foram objeto da partilha amigável lançada às fls. 70/73.
Em vista disso, antes da expedição do formal de partilha, determino que seja intimado o inventariante para que, no prazo de 15
(quinze) dias, faça juntar aos autos as certidões atualizadas de todos os imóveis que compõem o acervo hereditário deixado por
FRANCISCA FRANCINETE PORTELA E VASCONCELOS. Expedientes necessários.
ADV: MARIA VALDILANIA BEZERRA VIANA (OAB 9375/CE), ADV: ANDERSON DE AMARANTE DANTAS (OAB 30672/CE),
ADV: SAVIGNY MEDEIROS DE SALES (OAB 31306/CE) - Processo 0013999-51.2017.8.06.0173 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Roubo - RÉU: Jose da Silva Brito Junior - Jardel Lima dos Santos e outros - Intima Vossa Senhoria para, no prazo
legal, apresentar alegações finais de defesa.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ
JUIZ(A) DE DIREITO DENYS KAROL MARTINS SANTANA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA EUGENIO PACELLI DE BRITO TERCEIRO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0206/2019
ADV: ANDERSON DE AMARANTE DANTAS (OAB 30672-0/CE) - Processo 0009786-07.2014.8.06.0173 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Estelionato - RÉU: Marinho Sales de Morais - Certifico, face às prerrogativas por lei conferidas, que foi
designada audiência de instrução para o dia 09 de outubro de 2019, às 14:00h. O referido é verdade. Dou fé.
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COMARCA DE TIANGUÁ - 3ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO DOS ANJOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO XIMENES CARVALHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0453/2019
ADV: LUCAS DE PAULO SALES (OAB 29330/CE), ADV: SAVIGNY MEDEIROS DE SALES (OAB 31306/CE) - Processo
0011809-52.2016.8.06.0173 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - VÍTIMA: A Sociedade
- RÉ: Derilene Pereira da Silva e outros - Intimar os advogados de defesa, para que compareçam à audiência de instrução
designada para o dia 07(sete) de outubro de 2019, às 14:30 horas, a ser realizada na 3ª Vara da Comarca de Tianguá/CE, com
endereço na Av. Moisés Moita, s/n.º, Bairro Córrego.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO DOS ANJOS
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ANTONIO XIMENES CARVALHO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0454/2019
ADV: JOSE HELTER CARDOSO DE VASCONCELOS JUNIOR (OAB 17668/CE) - Processo 0012722-34.2016.8.06.0173 Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: Adecio de Souza - Intimar o advogado de
defesa, para que compareça à audiência de instrução designada para o dia 08(oito) de outubro de 2019, às 09:00 horas, a ser
realizada na 3ª Vara da Comarca de Tianguá/CE, com endereço na Av. Moisés Moita, s/n.º, Bairro Córrego.

COMARCA DE UMIRIM - VARA UNICA DA COMARCA DE UMIRIM

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE UMIRIM
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ ARNALDO DOS SANTOS SOARES
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ABRAÃO TABOSA DE ALMEIDA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0133/2019
ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396/CE) - Processo 0000352-06.2019.8.06.0177 - Carta Precatória Criminal Homicídio Qualificado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: José Marciano da Silva Abreu e outro - Intimação
do advogado dos réus da audiência designada para o dia 16 de setembro de 2019, às 14:45 horas, neste Juízo de Umirim.
ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396/CE) - Processo 0000353-88.2019.8.06.0177 - Carta Precatória Criminal Homicídio Qualificado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: José Marciano da Silva Abreu e outro - Intimação
do advogado do réu da audiência designada para o dia 16.09.2019, às 15:10 horas, nesta Comarca de Umirim.
ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396/CE) - Processo 0000354-73.2019.8.06.0177 - Carta Precatória Criminal Homicídio Qualificado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: José Marciano da Silva Abreu e outro - Intimação
do advogado do réu da audiência de instrução designada para o dia 16.09.2019, às 15:15 horas, neste juízo de Umirim.
ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396/CE) - Processo 0000356-43.2019.8.06.0177 - Carta Precatória Criminal Homicídio Qualificado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: José Marciano da Silva Abreu e outro - Intimação
do advogado dos réus da audiência designada para o dia 16.09.2019, às 15:30 horas, neste Juízo de Umirim/CE.
ADV: IDERALDO LUIZ BELINE SILVA (OAB 6396/CE) - Processo 0000358-13.2019.8.06.0177 - Carta Precatória Criminal Homicídio Qualificado - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: José Marciano da Silva Abreu e outro - Intimação
dos advogado dos réus da audiência designada para o dia 16.09.2019, às 16:00 horas, neste Juíz de Umirim/CE.
ADV: ANNA NATHALIA CAVALCANTE DE CARVALHO (OAB 20648/CE), ADV: DEODATO JOSE RAMALHO JUNIOR
(OAB 3645/CE), ADV: PEDRO DIOGENES LIMA CAVALCANTE (OAB 16973/CE), ADV: DEODATO JOSE RAMALHO NETO
(OAB 15895/CE) - Processo 0000418-83.2019.8.06.0177 - Procedimento Comum - Licenças / Afastamentos - REQUERENTE:
RAVELLI GABRIEL DE OLIVEIRA - Intimação do advogado da parte autora: Ante o exposto, DEFIRO, com fulcro no art. 300, do
CPC, O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, determinando a continuidade da licença maternidade da requerente por
mais 60 (sessenta) dias, com o pagamento integral de sua remuneração, qual seja, R$ 3.915,65 (três mil, novecentos e quinze
reais e sessenta e cinco centavos), até o fim do prazo supra.
ADV: CARLOS ROGERIO ALVES VIEIRA (OAB 23374/CE) - Processo 0000462-05.2019.8.06.0177 - Execução da Pena
- Roubo - AUTOR: Justiça Pública - RÉU: Alexandro Gomes dos Santos - Intimação do advogado do apenado da audiência
admonitória designada para o dia 16.09.2019, às 12:30 horas, neste Juízo de Umirim/CE.

COMARCA DE URUBURETAMA - VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUBURETAMA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUBURETAMA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE CLEBER MOURA DO NASCIMENTO
DIRETOR(A) DE SECRETARIA ROGELMA CUNHA OLIVEIRA MORAIS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0083/2019
ADV: THYARA PINTO BARRETO DE SOUSA (OAB 26200/CE) - Processo 0000253-33.2019.8.06.0178 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: D.M.F. e outros - REQUERIDO: E.A.F. - Conciliação Data: 17/09/2019 Hora
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15:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: MARIA CAROLINA VASCONCELOS PONTES (OAB 26065/CE) - Processo 0000440-41.2019.8.06.0178 - Alimentos
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: F.D.T.G. - REQUERIDO: F.J.G.S. - Conciliação Data: 17/09/2019 Hora
14:30 Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: FERNANDO FRANCO JÚNIOR (OAB 10972B/CE), ADV: MARIA CAROLINA VASCONCELOS PONTES (OAB 26065/
CE) - Processo 0000528-16.2018.8.06.0178 (apensado ao processo 0000076-69.2019.8.06.0178) - Averiguação de Paternidade
- Família - REQUERENTE: J.M.F.S. - REQUERIDO: R.N.F.G. - Conciliação Data: 17/09/2019 Hora 14:00 Local: Sala de Audiência
Situacão: Pendente
ADV: HERCULLES OLIVEIRA PINTO (OAB 31950/CE) - Processo 0006227-85.2018.8.06.0178 - Execução de Alimentos
- Alimentos - EXEQUENTE: G.L.C.L. e outro - REPR. LEGAL: G.M.M.S.C. - EXECUTADO: F.S.L. - R. h. Intime-se a parte
exequente, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca dos documentos de fls. 19/33.
Após, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público. Expedientes necessários.
ADV: THYARA PINTO BARRETO DE SOUSA (OAB 26200/CE) - Processo 0006768-84.2019.8.06.0178 - Alimentos - Lei
Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: J.R.L.O. - REQUERIDO: F.J.S.O. - Conciliação Data: 17/09/2019 Hora 16:00
Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente
ADV: TERESINHA ALVES DE ASSIS (OAB 35719/CE) - Processo 0006916-32.2018.8.06.0178 (apensado ao processo
0003707-02.2011.8.06.0178) - Execução de Alimentos - Alimentos - REPR. LEGAL: M.L.S.D. - R. h. Intime-se a parte exequente,
na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da impugnação de fls. 49/54. Após, com ou
sem manifestação, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público. Expedientes necessários.
ADV: LUCAS COSTA DE PINHO PESSÔA (OAB 38619/CE), ADV: EUGENIO DUARTE VASQUES (OAB 16040/CE), ADV:
LEANDRO DUARTE VASQUES (OAB 10698/CE) - Processo 0007237-33.2019.8.06.0178 - Mandado de Segurança - Liminar IMPETRANTE: José Hilson de Paiva - IMPETRADA: Maria Stela Gomes Rocha - Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA. Oficiese ao eminente Desembargador Relator do agravo de instrumento autuado sob o n. 0629091-83.2019.8.06.0000 informando
o julgamento do presente mandado de segurança. Notifique-se a Autoridade coatora. Sem custas (art. 100 da Constituição
Estadual). Sem honorários (art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se, registre-se e intimem-se.
ADV: JARBAS JOSE SILVA ALVES (OAB 8444/CE) - Processo 0007287-59.2019.8.06.0178 - Procedimento Comum Exoneração - REQUERENTE: J.G.B. - REQUERIDO: J.H.S.B. e outros - Conciliação Data: 17/09/2019 Hora 15:00 Local: Sala
de Audiência Situacão: Pendente
ADV: ALEXANDRE WAGNER ALBUQUERQUE NERY (OAB 14719/CE) - Processo 0007306-65.2019.8.06.0178 Procedimento Comum - Revisão - REQUERENTE: J.R.V. - REQUERIDO: J.P.R.V. - Conciliação Data: 17/09/2019 Hora 13:30
Local: Sala de Audiência Situacão: Pendente

COMARCA DE URUOCA - VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUOCA
JUIZ(A) DE DIREITO HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NATCHELY NARA PARENTE REBOUCAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0169/2019
ADV: FRANCISCO MONTE NETO (OAB 29802/CE) - Processo 0000194-26.2012.8.06.0199 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - RÉU: José Eldo Carneiro - De ordem do MM. Juiz de Direito em Respondência,
Dr. Hugo Gutparakis de Miranda, em cumprimento ao disposto no art. 2º, inciso XIV, letra “a”, do Provimento nº. 01/2019, da
Corregedoria Geral de Justiça do Ceará (Diário de Justiça do Ceará de 10/01/2019), intimar as partes sobre o retorno dos autos
da instância superior para requererem o que entenderem de direito.
ADV: JOAO SALDANHA DE BRITO JUNIOR (OAB 31277/CE), ADV: EGILSON DA ROCHA BARROSO SOBRINHO (OAB
32374/CE), ADV: JOÃO PAULO ROCHA COELHO (OAB 35803/CE), ADV: JOÃO PAULO AGUIAR DA SILVA (OAB 36258/
CE) - Processo 0000368-59.2017.8.06.0199 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins DENUNCIADO: Jeferson Rego Coelho - Marcio dos Santos Silva - Francisco Fabricio Rosa de Araujo - CERTIFICO, face às
prerrogativas por lei conferidas, que, em resposta à devolução da carta precatória de fls. 220/221, na data de hoje entrei em
contato com a servidora Sandra da 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas e com ela agendei audiência por videoconferência de
Oitiva de Testemunhas de Acusacao e Defesa para o dia 30 de setembro de 2019, às 13:00h na sala de audiência da Comarca
de Martinópole. O referido é verdade. Dou fé.
ADV: LARISSA LIMA LINHARES (OAB 30848-0/CE) - Processo 0000475-69.2018.8.06.0199 - Procedimento do Juizado
Especial Cível - Citação - REQUERENTE: Francisco de Assis Alves - Conforme disposição expressa na Portaria nº 07/2016,
publicada no Diário da Justiça de 18/07/2016, pp. 43/46, da lavra da Dra. Anna Karolina Cordeiro de Araújo Carvalhal. Juntado(s)
novo(s) documento(s), nos termos do art. 437, §1º do NCPC, intimar a parte contrária para se manifestar em 15 (quinze) dias.
ADV: ADAN LAURIER DUARTE DO NASCIMENTO (OAB 24070/CE), ADV: GLEDYSON ALMEIDA LOPES DE ARAUJO
(OAB 24966/CE) - Processo 0001698-30.2012.8.06.0179 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado - RÉU:
Francisco Carlos de Sousa e outro - De ordem do MM. Juiz de Direito em Respondência, Dr. Hugo Gutparakis de Miranda, em
cumprimento ao disposto no art. 2º, inciso XIV, letra “a”, do Provimento nº. 01/2019, da Corregedoria Geral de Justiça do Ceará
(Diário de Justiça do Ceará de 10/01/2019), intimar as partes sobre o retorno dos autos da instância superior para requererem
o que entenderem de direito.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUOCA
JUIZ(A) DE DIREITO HUGO GUTPARAKIS DE MIRANDA
DIRETOR(A) DE SECRETARIA NATCHELY NARA PARENTE REBOUCAS
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0170/2019
ADV: MARIANA LIMA FONTELES (OAB 20712/CE), ADV: FRANCISCO MONTE NETO (OAB 29802-0/CE), ADV: FERNANDO
SCIASCIA CRUZ (OAB 8320/CE) - Processo 0000027-11.2008.8.06.0179 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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REQUERENTE: Eólica Formosa Geração e Comercialização de Energia - REQUERIDA: Elca Barros Pessoa - Intimem-se as
partes para apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 dias, sob pena de não aceitação dessa prova (CPC, art.
357, § 4º). Ressalto que cabe aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e
do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455 e seus parágrafos).
ADV: GUTEMBERG PONTE PRADO (OAB 21696-D/CE) - Processo 0001727-46.2013.8.06.0179 - Desapropriação
- Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - REQUERENTE: Municipio de Uruoca - Intimem-se as partes para
apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 dias, sob pena de não aceitação dessa prova (CPC, art. 357, § 4º).
Ressalto que cabe aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455 e seus parágrafos).
ADV: JOSE MARDEN DE ALBUQUERQUE FONTENELE (OAB 19808-0/CE) - Processo 0001883-34.2013.8.06.0179 Procedimento Comum - Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Raimundo Marques Farias Filho - Intimem-se as partes
para apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 dias, sob pena de não aceitação dessa prova (CPC, art. 357, § 4º).
Ressalto que cabe aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da
audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455 e seus parágrafos).
ADV: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA (OAB 20417/CE) - Processo 0001995-32.2015.8.06.0179 - Procedimento
Comum - Auxílio-Doença Previdenciário - REQUERENTE: Antonio Fontenele Costa - Intimem-se as partes para apresentar o
rol de testemunhas no prazo comum de 15 dias, sob pena de não aceitação dessa prova (CPC, art. 357, § 4º). Ressalto que
cabe aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455 e seus parágrafos).
ADV: LUIS CARLOS BELCHIOR TELES (OAB 17253/CE), ADV: JOSE GENEZIO DE VASCONCELOS (OAB 23575/CE)
- Processo 0002529-39.2016.8.06.0179 - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - REQUERENTE: Maria Galvani Belchior
Chaves - Maria Galvani Belchiro Chaves - REQUERIDO: Francisco das Chagas Aragão - Intimem-se as partes para apresentar
o rol de testemunhas no prazo comum de 15 dias, sob pena de não aceitação dessa prova (CPC, art. 357, § 4º). Ressalto que
cabe aos advogados das partes informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência
designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455 e seus parágrafos).

COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ - VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1210/2019
ADV: AMANDA PEREIRA DE BRITO (OAB 41769/CE) - Processo 0002214-94.2019.8.06.0182 - Ação Penal - Procedimento
Ordinário - Furto Qualificado - RÉU: Jeimison Abranche da Silva - INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
DESIGNADA PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, A PARTIR DAS 16 HORAS E 15 MINUTOS A SE REALIZAR NA SALA
DAS AUDIÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1211/2019
ADV: CHRISTIAN DE OLIVINDO FONTENELLE (OAB 21757/CE), ADV: RAUL CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA (OAB
35461/CE) - Processo 0014673-02.2017.8.06.0182 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - RÉU: Francisco
de Assis Andrade da Conceição - INTIMAÇÃO DO SENHOR ADVOGADO DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO
DESIGNADA PARA O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2019, A PARTIR DAS 13 HORAS E 15 MINUTOS A SE REALIZAR NO FÓRUM
LOCAL

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1212/2019
ADV: ANDERSON DE AMARANTE DANTAS (OAB 30672/CE), ADV: JARIO MARIO ALVES PENHA JUNIOR (OAB 33669/
CE), ADV: EDUARDO VASCONCELOS BARROS (OAB 34864/CE) - Processo 0013324-27.2018.8.06.0182 - Ação Penal Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Elizeu de Sa Brito Junior - Alex dos Santos Brito - INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS
DA AUDIÊNCIA PARA O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO ALEX SANTOS DE BRITO DESIGNADA PARA O DIA 19 DE
SETEMBRO DE 2019, A PARTIR DAS 13 HORAS E 15 MINUTOS A SE REALIZAR NO FÓRUM DE VIÇOSA DO CEARÁ POR
VIDEO CONFERÊNCIA

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1213/2019
ADV: FRANCISCO ALCIMAR DOS SANTOS GOMES (OAB 27164/CE) - Processo 0009921-26.2013.8.06.0182 - Execução
da Pena - Pena Privativa de Liberdade - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Antonio Passos Olivindo Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º
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intimação do Senhor advogado da audiência de justificação designada para o dia 09 de outubro de 2019, a partir das 09 horas e
30 minutos, a se realizar no Fórum desta Comarca de Viçosa do Ceará

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1214/2019
ADV: RAUL CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA (OAB 35461/CE) - Processo 0002986-57.2019.8.06.0182 - Execução da
Pena - DIREITO PENAL - AUTOR: M.P.E.C. - RÉU: D.S.B. - Intimação do advogado da audiência admonitória designada para o
dia 09 de outubro de 2019, a partir das 10:00 horas a se realizar no Fórum desta Comarca de Viçosa do Ceará

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1215/2019
ADV: FRANCISCO ALCIMAR DOS SANTOS GOMES (OAB 27164/CE) - Processo 0003602-32.2019.8.06.0182 - Execução
da Pena - DIREITO PENAL - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Josué Rocha da Silva - Intimação do Senhor
advogado da audiência admonitória designada para o dia 09 de outubro de 2019, a partir das 10 horas e 30 minutos a se realizar
na sala das audiências do Fórum da Comarca de Viçosa do Ceará - CE

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1216/2019
ADV: FRANCISCO ALCIMAR DOS SANTOS GOMES (OAB 27164/CE) - Processo 0003720-08.2019.8.06.0182 - Execução
da Pena - DIREITO PENAL - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Joel Francisco de Almeida Silva - Intimação
do Senhor advogado da audiência admonitória designada para o dia 09 de outubro de 2019, a partir das 11:00 horas a se
realizar no Fórum desta Comarca de Viçosa do Ceará

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
JUIZ(A) DE DIREITO MOISÉS BRISAMAR FREIRE
DIRETOR(A) DE SECRETARIA RITA DALILA ALVES OTAVIANO
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 1217/2019
ADV: FRANCISCO ALCIMAR DOS SANTOS GOMES (OAB 27164-0/CE) - Processo 0003721-90.2019.8.06.0182 - Execução
da Pena - DIREITO PENAL - AUTOR: Ministério Público do Estado do Ceará - RÉU: Fernanda da Silva Brito - Intimação do
Senhor Advogado da audiência admonitória designada para o dia 09 de outubro de 2019, a partir das 11 horas e 30 minutos, a
se realizar na sala das audiências do Fórum local
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EXPEDIENTES DA 3ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 4ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 5ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 6ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 9ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 11ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 12ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 13ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 14ª VARA DE FAMÍLIA
EXPEDIENTES DA 15ª VARA DE FAMÍLIA
VARAS DE SUCESSÕES
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE SUCESSÕES
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE SUCESSÕES
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DE SUCESSÕES
EXPEDIENTES DA 4ª VARA DE SUCESSÕES
EXPEDIENTES DA 5ª VARA DE SUCESSÕES
VARAS DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 12ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EXPEDIENTES DA 14ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
VARAS DOS REGISTROS PÚBLICOS
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
VARAS DE FALÊNCIA
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
VARAS DA JURISDIÇÃO CRIMINAL
VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
EXPEDIENTES DA VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
VARAS CRIMINAIS
EXPEDIENTES DA 1ª VARA CRIMINAL
EXPEDIENTES DA 3ª VARA CRIMINAL
EXPEDIENTES DA 8ª VARA CRIMINAL
EXPEDIENTES DA 12ª VARA CRIMINAL
EXPEDIENTES DA 14ª VARA CRIMINAL
EXPEDIENTES DA 15ª VARA CRIMINAL
EXPEDIENTES DA 18ª VARA CRIMINAL
VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL
VARAS DO JÚRI
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DO JÚRI
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DO JÚRI
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DO JÚRI
EXPEDIENTES DA 5ª VARA DO JÚRI
VARA DA AUDITORIA MILITAR
EXPEDIENTES DA VARA DA AUDITORIA MILITAR
VARA DE DELITO SOBRE TRÁFICO E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DELITOS/TRAFICO SUBST. ENTORPECENTES
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DELITOS/TRAFICO SUBST. ENTORPECENTES
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DELITOS/TRAFICO SUBST. ENTORPECENTES
VARAS DAS PENAS ALTERNATIVAS
EXPEDIENTES DA VARA DAS PENAS ALTERNATIVAS
VARAS DA JURISDIÇÃO ESPECIAL OU MISTA
VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXPEDIENTES DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
VARAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EXPEDIENTES DA 2ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EXPEDIENTES DA 3ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
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EXPEDIENTES DA 4ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EXPEDIENTES DA 5ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EXPEDIENTES DO JUIZADO DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
FÓRUM DAS TURMAS RECURSAIS PROFESSOR DOLOR BARREIRA
PAUTA DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS
ATOS, EDITAIS E OUTROS EXPEDIENTES DAS TURMAS RECURSAIS
EDITAIS
VARAS CÍVEIS
EDITAIS DA 3ª VARA CIVEL
EDITAIS DA 19ª VARA CIVEL
VARAS DE FAMÍLIA
EDITAIS DA 1ª VARA DE FAMÍLIA
EDITAIS DA 3ª VARA DE FAMÍLIA
EDITAIS DA 6ª VARA DE FAMÍLIA
VARAS DE FALÊNCIA
EDITAIS DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS
VARAS DA JURISDIÇÃO CRIMINAL
VARAS DO JÚRI
EDITAIS DA 3ª VARA DO JÚRI
EDITAIS DA 4ª VARA DO JÚRI
VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
EDITAIS DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
VARAS DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EDITAIS DA 6ª VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
EDITAIS DO JUIZADO ESPECIAL - 7ª UNIDADE COMARCA FORTALEZA - MONTESE
COMARCAS DO INTERIOR
EDITAIS, EXPEDIENTES E AVISOS
COMARCA DE ACARAÚ - 1ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
COMARCA DE ACARAÚ - 2ª VARA DA COMARCA DE ACARAÚ
COMARCA DE ACOPIARA - 2ª VARA DA COMARCA DE ACOPIARA
COMARCA DE ALTO SANTO - VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO SANTO
COMARCA DE AMONTADA - VARA UNICA DA COMARCA DE AMONTADA
COMARCA DE AQUIRAZ - 2ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ
COMARCA DE ARACATI - 1ª VARA DA COMARCA DE ARACATI
COMARCA DE ARACOIABA - VARA UNICA DA COMARCA DE ARACOIABA
COMARCA DE ARARIPE - VARA UNICA DA COMARCA DE ARARIPE
COMARCA DE ARARENDÁ - VARA UNICA DA COMARCA DE ARARENDÁ
COMARCA DE AURORA - VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA
COMARCA DE BARBALHA - 1ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
COMARCA DE BARBALHA - 2ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
COMARCA DE BARBALHA - 3ª VARA DA COMARCA DE BARBALHA
COMARCA DE BARREIRA - VARA UNICA DA COMARCA DE BARREIRA
COMARCA DE BARRO - VARA UNICA DA COMARCA DE BARRO
COMARCA DE BATURITÉ - 2ª VARA DA COMARCA DE BATURITÉ
COMARCA DE BEBERIBE -1ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
COMARCA DE BEBERIBE - 2ª VARA DA COMARCA DE BEBERIBE
COMARCA DE BOA VIAGEM - 1ª VARA DA COMARCA DE BOA VIAGEM
COMARCA DE BOA VIAGEM - 2ª VARA DA COMARCA DE BOA VIAGEM
COMARCA DE CAMOCIM - 1ª VARA DA COMARCA DE CAMOCIM
COMARCA DE CAMPOS SALES - VARA UNICA DA COMARCA DE CAMPOS SALES
COMARCA DE CANINDÉ - 1ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
COMARCA DE CANINDÉ - 2ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
COMARCA DE CANINDÉ - 3ª VARA DA COMARCA DE CANINDÉ
COMARCA DE CAPISTRANO - VARA UNICA DA COMARCA DE CAPISTRANO
COMARCA DE CARIRIAÇU - VARA UNICA DA COMARCA DE CARIRIAÇU
COMARCA DE CARNAUBAL - VARA UNICA DA COMARCA DE CARNAUBAL
COMARCA DE CASCAVEL - 1ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
COMARCA DE CASCAVEL - 2ª VARA DA COMARCA DE CASCAVEL
COMARCA DE CATARINA - VARA UNICA DA COMARCA DE CATARINA
COMARCA DE CAUCAIA - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAUCAIA
COMARCA DE CAUCAIA - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA
COMARCA DE CAUCAIA - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CAUCAIA
COMARCA DE CAUCAIA - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA
COMARCA DE CAUCAIA - 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA
COMARCA DE CAUCAIA - 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAUCAIA
COMARCA DE CEDRO - VARA UNICA DA COMARCA DE CEDRO
COMARCA DE CHAVAL - VARA UNICA DA COMARCA DE CHAVAL
COMARCA DE COREAÚ - VARA UNICA DA COMARCA DE COREAÚ
COMARCA DE CRATEÚS - 1ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS
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CRATEÚS - 2ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS
CRATEÚS - 3ª VARA DA COMARCA DE CRATEÚS
CRATEÚS - JUIZADO ESPECIAL DE CRATEÚS - SEDE JUIZADO ESPECIAL
CRATO - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
CRATO - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CRATO
CRATO - VARA ÚNICA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CRATO
CRATO - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRATO
CRATO - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRATO
CROATÁ - VARA UNICA DA COMARCA DE CROATÁ
CRUZ - VARA UNICA DA COMARCA DE CRUZ
EUSEBIO - 2ª VARA DA COMARCA DO EUSÉBIO
FORTIM - VARA UNICA DA COMARCA DE FORTIM
FRECHEIRINHA - VARA UNICA DA COMARCA DE FRECHEIRINHA
GRAÇA - VARA UNICA DA COMARCA DE GRAÇA
GRANJA - 1ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
GRANJA - 2ª VARA DA COMARCA DE GRANJA
GUARACIABA DO NORTE - VARA UNICA DA COMARCA DE GUARACIABA DO NORTE
ICAPUÍ - VARA UNICA DA COMARCA DE ICAPUÍ
IGUATU 2ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
IGUATU - 3ª VARA DA COMARCA DE IGUATU
IRACEMA - VARA UNICA DA COMARCA DE IRACEMA
IRAUÇUBA - VARA UNICA DA COMARCA DE IRAUÇUBA
ITAPIPOCA - 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA
ITAPIPOCA - 2ª VARA DA COMARCA DE ITAPIPOCA
ITAITINGA - 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA
ITAPAJÉ - 1ª VARA DA COMARCA DE ITAPAJÉ
ITATIRA - VARA UNICA DA COMARCA DE ITATIRA
JAGUARETAMA - VARA UNICA DA COMARCA DE JAGUARETAMA
JARDIM - VARA UNICA DA COMARCA DE JARDIM
JUAZEIRO DO NORTE - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE - 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE - 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUAZEIRO DO NORTE - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE
JUCÁS - VARA UNICA DA COMARCA DE JUCÁS
LAVRAS DA MANGABEIRA - VARA UNICA DA COMARCA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
LIMOEIRO DO NORTE - 1ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE - 2ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE - 3ª VARA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO NORTE
MADALENA - VARA UNICA DA COMARCA DE MADALENA
MARACANAÚ - 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
MARACANAÚ - 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE MARACANAÚ
MARACANAÚ - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE MARACANAÚ
MARACANAÚ - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANAÚ
MARACANAÚ - 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANAÚ
MASSAPÊ - 1ª VARA DA COMARCA DE MASSAPÊ
MASSAPÊ - 2ª VARA DA COMARCA DE MASSAPÊ
MILAGRES - VARA UNICA DA COMARCA DE MILAGRES
MISSÃO VELHA - VARA UNICA DA COMARCA DE MISSÃO VELHA
MOMBAÇA - 1ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA
MOMBAÇA - 2ª VARA DA COMARCA DE MOMBAÇA
MORADA NOVA - 3ª VARA DA COMARCA DE MORADA NOVA
MORRINHOS - VARA UNICA DA COMARCA DE MORRINHOS
MUCAMBO - VARA UNICA DA COMARCA DE MUCAMBO
NOVA OLINDA - VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA OLINDA
NOVA RUSSAS - 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA RUSSAS
NOVA RUSSAS - 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA RUSSAS
NOVO ORIENTE - VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO ORIENTE
ORÓS - VARA UNICA DA COMARCA DE ORÓS
PACOTI - VARA UNICA DA COMARCA DE PACOTI
PARACURU - VARA UNICA DA COMARCA DE PARACURU
PEDRA BRANCA - VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA BRANCA
PENTECOSTE - VARA UNICA DA COMARCA DE PENTECOSTE
PINDORETAMA - VARA UNICA DA COMARCA DE PINDORETAMA
PORTEIRAS - VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEIRAS
QUITERIANOPOLIS - VARA UNICA VINCULADA DE QUITERIANOPOLIS
QUIXADÁ - 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
QUIXADÁ - 2ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
QUIXADÁ - 3ª VARA DA COMARCA DE QUIXADÁ
QUIXERAMOBIM - 1ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM
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QUIXERAMOBIM - 2ª VARA DA COMARCA DE QUIXERAMOBIM
QUIXERÉ - VARA UNICA DA COMARCA DE QUIXERÉ
REDENÇÃO - VARA UNICA DA COMARCA DE REDENÇÃO
RERIUTABA - VARA UNICA DA COMARCA DE RERIUTABA
SANTA QUITÉRIA - 1ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
SANTA QUITÉRIA - 2ª VARA DA COMARCA DE SANTA QUITÉRIA
SANTANA DO ACARAÚ - VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ACARAÚ
SÃO BENEDITO - VARA UNICA DA COMARCA DE SAO BENEDITO
SÃO GONÇALO DO AMARANTE -1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE - 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SOBRAL - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL
SOBRAL - 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOBRAL
SOBRAL - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL
SOBRAL - 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL
SOBRAL - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
SOBRAL - 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOBRAL
SOBRAL - VARA ÚNICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOBRAL
SOLONÓPOLE - VARA UNICA DA COMARCA DE SOLONOPOLE
TAMBORIL - VARA UNICA DA COMARCA DE TAMBORIL
TAUÁ - 2ª VARA DA COMARCA DE TAUÁ
TIANGUÁ - 2ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ
TIANGUÁ - 3ª VARA DA COMARCA DE TIANGUÁ
UMIRIM - VARA UNICA DA COMARCA DE UMIRIM
URUBURETAMA - VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUBURETAMA
URUOCA - VARA UNICA DA COMARCA DE URUOCA
VIÇOSA DO CEARÁ - VARA UNICA DA COMARCA DE VIÇOSA DO CEARÁ
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