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I - JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA

Nº 1000898-65.2018.8.01.0000 - Mandado de Segurança - Rio Branco - 
Impetrante: Manoel Mattos Madeira - Impetrado: Comandante Geral da 
Policia Militar do Estado do Acre - Do exposto, indefiro a antecipação dos 
efeitos da tutela. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações 
no prazo de 10 (dez) dias, a teor do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09. Dê-se 
ciência à d. Procuradoria Geral do Estado para, querendo, ingressar no feito 
(art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Intime-se o Órgão Ministerial nesta instância 
para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12, da Lei 
12.016/09. Após as diligências, voltem os autos conclusos para julgamento. 
Intimem-se. - Magistrado(a) Eva Evangelista - Advs: JÉSSIKA DE SOUZA 
ALVES (OAB: 5123/AC)
 
Nº 1000780-89.2018.8.01.0000 - Mandado de Segurança - Rio Branco - 
Impetrante: Eline de Oliveira Alves - Impetrado: Governador do Estado do Acre 
- Impetrado: Secretária de Estado da Gestão Administrativa do Estado do Acre 
- Impetrado: Secretário de Estado da Secretaria Estadual de Saúde do Estado 
do Acre - Dito isso, indefiro a medida liminar. Notifique-se as autoridades 
ditas coatoras, via ofício, acerca do conteúdo da presente decisão e, ainda, 
da petição inicial, para que prestem suas informações, no prazo de 10 (dez) 
dias (artigo 7º, inciso I, da Lei n.º 12.016/09). Cientifique-se o Procurador-
Geral do Estado do Acre acerca do presente mandado de segurança (artigo 
7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/09). Por fim, remetam-se os autos do processo 
à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação no prazo legal (artigo 12 
da Lei n.º 12.016/09). Intimem-se. - Magistrado(a) Laudivon Nogueira - Advs: 
Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ)
 
Nº 1000899-50.2018.8.01.0000 - Mandado de Segurança - Rio Branco - 
Impetrante: Cláudia Maria de Amorim Santiago Costa - Impetrado: Governador 
do Estado do Acre - Impetrado: Secretário de Estado de Educação e Esporte 
do Acre - Impetrado: Secretário de Gestão Administrativa do Estado do 
Acre - SGA - Impetrado: Estado do Acre - Ante as razões expendidas, com 
fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, defiro o pedido de 
medida liminar veiculado na petição inicial, para suspender o ato administrativo 
que determinou a resolução do contrato provisório de professor, mantendo-se 
o vínculo laboral da demandante com a Secretaria de Estado de Educação e 
Esporte. - Magistrado(a) Laudivon Nogueira - Advs: Ocilene Alencar de Souza 
(OAB: 4057/AC)

Nº 1002206-73.2017.8.01.0000 - Mandado de Segurança - Rio Branco - 
Impetrante: ELLEN CAROLINE SILVA DA CRUZ - Impetrado: Secretária de 
Estado da Gestão Administrativa - SGA - Impetrado: Comandante Geral da 
Polícia Militar do Estado do Acre - Impetrado: PRESIDENTE DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO- IBADE - 
Razão disso, determino à Gerência de Feitos Judiciais nova remessa dos autos 
ao Órgão Ministerial, nesta instância, para manifestação após conhecimento 

das informações de pp. 293/312, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do art. 12 
da Lei 12.016/2009. Intimem-se. - Magistrado(a) Eva Evangelista - Advs: Thais 
Araújo de Sousa Oliveira (OAB: 2418/AC) - Defensoria Pública do Estado do 
Acre - Mauro Ulisses Cardoso Modesto (OAB: 949/AC) - Leonardo Rodrigues 
Caldas (OAB: 113756/RJ) - Gabriela Dias Sardinha Segurasse (OAB: 161187/
RJ)

Nº 1000244-78.2018.8.01.0000/50000 - Embargos de Declaração - Rio 
Branco - Embargante: Guilherme Rodrigues - Embargado: Estado do Acre - A 
Senhora Desembargadora Eva Evangelista, Relatora: Tratam-se de Embargos 
de Declaração em Mandado de Segurança com pedido de liminar interpostos 
por Guilherme Rodrigues alegando as hipóteses de contradição e omissão 
verificadas em decisão unipessoal que, atendo-se à falta de direito líquido e 
certo, indeferiu a petição inicial originária deste recurso Mandado de Segurança 
impetrado em face do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Acre 
bem como os Senhores Secretários de Estado de Gestão Administrativa e de 
Saúde, pretendendo o Impetrante/Embargante sua convocação, nomeação e 
posse no cargo de cirurgião-dentista (município de Rio Branco) em vista do 
término do prazo de validade de concurso público em que figura no cadastro 
de reserva 109º (centésimo nono) colocado do certame que disponibilizou 09 
(nove) vagas ao município de Rio Branco 07 (sete) para ampla concorrência 
e 02 (duas) destinadas a candidatos deficientes além de cadastro de reserva. 
Após abordagem ao cabimento e tempestividade dos Declaratórios, aponta 
o Impetrante/Embargante hipóteses de omissão e contradição verificadas na 
decisão unipessoal de pp. 242/245, ademais, assegura afronta a garantias e 
princípios constitucionais devido processo legal, ampla defesa, direito de ação, 
inafastabilidade da jurisdição e amplo acesso à justiça. Assegura obstada 
atuação do Órgão Ministerial nesta instância em vista do decisum unipessoal 
que não subsumiu a lide originária ao conhecimento da d. Procuradoria 
Geral de Justiça e, por derradeiro, insta pelo provimento ao recurso. Atenta à 
motivação dos presentes Embargos de Declaração, determino a intimação das 
autoridades Recorridas para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor 
do art. 1.023, §2º, do Código de Processo Civil e, por analogia ao art. 7º, II, da 
Lei n.º 12.016/2009, ordeno seja dado ciência ao Procuradoria Geral do Estado 
para, querendo, ingressar no feito (Embargos de Declaração). Ademais, ante 
o expresso pedido do Embargante e objetivando elidir a suposta afronta a 
garantias e princípios constitucionais, após manifestação das autoridades 
Recorridas e da Procuradoria Geral do Estado, determino a remessa dos 
autos ao Órgão Ministerial nesta instância, por analogia ao art. 12, da Lei 
n.º 12.016/2009. Após, à conclusão para efeito de análise do recurso e, a 
depender do resultado do julgado, faculto nova manifestação às autoridades 
Recorridas, Procuradoria Geral do Estado bem como ao Órgão Ministerial 
quanto pedido objeto do Mandado de Segurança. Intimem-se. - Magistrado(a) 
Eva Evangelista - Advs: JANETE COSTA DE MEDEIROS (OAB: 4833/AC) - 
MARIA TERESA BORGES DA SILVA RODRIGUES (OAB: 639/AC)

PARA INTIMAÇÃO DAS PARTES E SEUS PROCURADORES

Acórdão nº: 10.0038
Classe: Revisão Criminal n.º 1000035-46.2017.8.01.0000
Foro de Origem: Plácido de Castro
Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional
Relator: Des. Roberto Barros
Relatora Desig.: Desa. Cezarinete Angelim
Revisionando: Deuclimar Raimundo de Lima
Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)
Advogada: Thêmis de Souza Santiago (OAB: 33140/CE)
Advogado: Fabiano Maffini (OAB: 3013/AC)
Revisionado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Rodrigo Fontoura de Carvalho
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Assunto: Estupro de Vulnerável

V.V. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME 
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDA-
MENTAÇÃO INVÁLIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENALIDADE. IMPOS-
SIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MEIO 
DE IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO 
IN PEJUS DIRETA. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. In casu, esta Revisão Criminal questiona a exasperação da pena-base e a 
correlata fixação do regime de cumprimento da pena restritiva de liberdade, im-
posta ao revisionando em razão da sua condenação pelo crime de estupro de 
vulnerável, fixada em 09 anos de reclusão, em regime fechado, à medida que 
restaram valoradas negativamente 05 circunstâncias judiciais (culpabilidade, 
conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do ilícito e consequ-
ências do crime), previstas no art. 59, caput, do Código Penal.

2. Quanto à culpabilidade, a primeira instância a reputou elevada, porque uma 
etapa da vida da vítima foi perdida e nunca mais se recuperará (a infância), 
ao tempo que o réu tinha plena consciência dos seus atos. Nesse ponto, o 
equívoco de interpretação consiste no fato de que o magistrado exasperou a 
pena mediante o exame da culpabilidade em sentido estrito, que já foi avaliada 
para configurar a existência do próprio crime, instante no qual se examinou a 
reprovação social, a imputabilidade e consciência da ilicitude.

3. A respeito da conduta social e personalidade do agente, a Sentença impug-
nada estabelece que estas circunstâncias justificam a majoração da pena, à 
medida que o revisionando se aproveitou da oportunidade de estar a sós com 
a vítima para praticar conjunção carnal. Mais uma vez incorreu em equívoco. O 
exame da conduta social pressupõe a valoração de provas atinentes ao papel 
desempenhado pelo revisionando na comunidade, o que não tem qualquer 
correlação com o fato dele ter se aproveitado de uma circunstância (estar sozi-
nho com a vítima) para engendrar o ato criminoso.

4. O mesmo raciocínio vale para a personalidade do agente, que não pode ser 
negativamente valorada ante a completa ausência de indicação de elementos 
concretos e idôneos nos autos (como, por exemplo, laudo psicológico) que evi-
denciassem especial perversidade do agente, ou mesmo menor sensibilidade 
ético-moral.

5. Acerca das circunstâncias do crime, foi dito que estas merecem ser valora-
das contra o revisionando, porquanto o fato aconteceu em cidade do interior, 
sendo a vítima menor de 12 (doze) anos de idade. Sucede que a fundamen-
tação adotada não foi a mais correta, haja vista que, nesse critério, é preciso 
abordar dados secundários do crime, como, por exemplo, o modo de execução 
do ilícito ou o grau de relacionamento com a vítima. 

6. No tocante às consequências do crime, ao invés de ponderar que a vítima 
foi forçada a se relacionar com o revisionando (o que já constitui elemento do 
tipo), ao Juízo a quo cabia destacar a existência de algum dano que transcen-
deu ao resultado natural da conduta criminosa. Havendo estupro de vulnerá-
vel, a consequência lógica é a ofensa à liberdade sexual e a própria inocência 
do menor de 14 (quatorze) anos, vulnerável pela sua condição peculiar de 
tenra idade. Então, uma consequência que transborda o resultado natural do 
crime é o ato sexual praticado, por exemplo, com estrema violência, causan-
do danos físicos e psicológicos mais intensos do que o habitual. Como nada 
disso sequer foi cogitado pelo julgador, a fundamentação está divorciada dos 
parâmetros legais dessa circunstância judicial, sendo inválida para fins de ma-
joração da pena-base.

7. Dessume-se que o art. 626, caput, parágrafo único, do CPP, ao dispor sobre 
a possibilidade de haver “modificação da pena” quis dizer que o Tribunal pode 
fazer a exclusão (decote) da fundamentação considerada inidônea, mas não 
está autorizado a efetuar a substituição por outra motivação, causando pre-
juízo à defesa, em meio de impugnação da condenação de uso exclusivo do 
réu. Na hipótese de recurso exclusivo da defesa, a instância recursal não pode 
manter a pena-base acima do mínimo legal por fundamentos diversos dos utili-
zados pela instância inferior, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. 

8. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é torrencial no sentido de que, 
em recurso exclusivo da defesa, não se pode recrudescer a pena-base com 
motivação diferente da utilizada pela instância inferior. Precedentes: (STF, HC 
98307, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgado em 24/03/2010; STJ HC 
151.197/RJ, Relator Ministro Jorge Mussi, Julgado em 15/02/2011).

9. No julgamento desta Revisão Criminal o Tribunal não pode descartar a fun-
damentação da instância originária para, na sequência, reavaliar as mesmas 
circunstâncias judiciais. Essa substituição configura em nítido prejuízo à de-
fesa, implicando na manutenção da pena-base acima do mínimo legalmente 
previsto, na análise de recurso colocado à disposição exclusivamente do con-
denado. Numa palavra, o Tribunal não pode extrapolar os limites da Revisão 
Criminal, sopesando circunstâncias não analisadas pelo Juízo de origem para 
fixar a pena. Raciocinar em sentido oposto equivale a admitir que o condenado 
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seja penalizado em via processual que foi criada para tutelar os interesses 
jurídicos da defesa. 

10. Revisão Criminal procedente.

V.v. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 
621, I, DO CPP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DA 
PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DE CULPA-
BILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE, CIRCUNS-
TÂNCIAS DO DELITO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE E 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEVEM, PORÉM, SER MANTIDAS EM 
DESFAVOR DO RÉU, FACE AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
PENA-BASE FIXADA EM JUÍZO REVISÓRIO QUE SUPERA A DA SENTEN-
ÇA, QUE DEVE, PORTANTO, SER MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO 
NON REFORMATIO IN PEJUS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PRO-
CEDENTE.

1. Trata-se de Revisão Criminal fundamentada no art. 621, I, do Código de Pro-
cesso Penal, por meio da qual se requer o redimensionamento da pena-base 
e a alteração do regime de cumprimento da pena, sob a alegação de ausência 
de fundamentação idônea da sentença quanto às circunstâncias judiciais do 
art. 59, do Código Penal.

2. As circunstâncias judiciais possuem caráter residual, somente podendo ser 
consideradas como tais aquelas que não se encontrarem expressamente pre-
vistas no tipo penal, tais como qualificadoras, privilegiadoras, causas de au-
mento e de diminuição de pena, agravantes e atenuantes, sob pena ofensa ao 
princípio do non bis in idem.

3. Hipótese em que a juíza sentenciante valorou desfavoravelmente as circuns-
tâncias judicias de culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, cir-
cunstâncias do delito e consequências do crime sem a devida fundamentação.

4. Todavia, o conjunto probatório dos autos indica como desfavoráveis as cir-
cunstâncias judiciais atinentes à (i) culpabilidade, ante à ação premeditada do 
crime e à frieza anormal ao tipo para a satisfação, a qualquer custo, do desejo 
sexual do agente, e às (ii) circunstâncias do crime, vez que, para praticar o 
delito, o acusado se aproveitou da relação de confiança mantida com a vítima 
e do fato de estarem a sós. 

5. O reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao Revisio-
nando, conforme explanado, impõe o redimensionamento da pena-base para 
10 (dez) anos e 08 (oito) meses, haja vista a pena mínima de 08 (oito) anos 
e a atribuição de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Em obser-
vância, contudo, ao princípio do non reformatio in pejus, deixa-se de proceder 
o aludido redimensionamento para manter a pena-base fixada pela sentença. 

6. Revisão Criminal que se julga parcialmente procedente, apenas para fins de 
integração dos fundamentos assentandos na sentença quanto às circunstân-
cias judiciais valoradas negativamente ao réu, sem alteração, todavia, da pena 
e do regime de cumprimento ali fixados, tudo nos termos do presente voto.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n. 1000035-
46.2017.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do Tribunal 
Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por maioria, jul-
gar procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora designada e 
das mídias digitais gravadas.

Rio Branco – Acre, 11 de abril de 2018.

1ª CÂMARA CÍVEL
Acórdão nº: 18.905
Classe: Apelação n.º 0007959-55.1999.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Mavinier Lima de Araújo Albuquerque
Advogado: WANDERLEY CESARIO ROSA (OAB: 924/AC)
Advogado: Lauro Borges de Lima Neto (OAB: 1514/AC)
Advogado: ARIDES RODRIGUES (OAB: 3303/AC)
Advogado: José Henrique Barbosa de Albuquerque (OAB: 3734/AC)
Apelado: Banacre S. A. em Liquidação Ordinária
Advogada: GECILEIDE VIEIRA CARDOSO LINS (OAB: 1891/AC)
Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução

PROCESSO CIVIL E SOCIETÁRIO. APELAÇÃO. BANACRE. AÇÃO DE EXE-
CUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC/73. 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA. LIQUIDA-
ÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUTOS DISTINTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA 
DO ART. 18 DA LEI 6.024/74. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Por conceito, a Liquidação Extrajudicial não se confunde com a Liquidação 
Ordinária, ante a natureza jurídica diversa de tais institutos. Esta é uma espé-
cie de liquidação voluntária das sociedades anônimas, ao passo que aquela é 
modalidade de execução concursal e tem regramento específico previsto pela 
Lei n.6.024/74.
2. O Banco do Estado do Acre - BANACRE S.A encontra-se em Liquidação 
Ordinária, de acordo com a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
do Banco do Estado do Acre S.A, realizada em 30/04/99 e publicada no Diário 
Oficial do Estado em 20/08/99.
3. A alínea “a”, do art. 18 da Lei n. 6.024/74 prevê a hipótese de suspensão das 
ações de execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo 
da entidade liquidanda, bem como o óbice ao ajuizamento de novas demandas 
do mesmo viés, tão somente à Liquidação Extrajudicial e não à Liquidação 
Ordinária.
4. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que 
uma vez instaurada a Liquidação Ordinária pela empresa liquidada, é dado aos 
credores de dívidas vencidas e exigíveis ajuizarem ação de execução de seus 
créditos, não sendo obrigados a aguardar o fim do procedimento de liquidação 
para recebê-los.
5. Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0007959-
55.1999.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 17 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.906
Classe: Apelação n.º 0008200-09.2011.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Jackeline da Silva Mota
Advogado: Maurício Hohenberger (OAB: 1387/AC)
Advogada: Cataryny de Castro Avelino (OAB: 3474/AC)
Apelada: Maria do Socorro da Silva
Advogado: Wellington de Carvalho Coelho
Assunto: Defeito, Nulidade Ou Anulação

CIVIL. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESCRITURA PÚ-
BLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATO JURÍDICO HÍGIDO. PRE-
SUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ART. 215 DO CC. FÉ PÚBLICA 
DO TABELIÃO. CABIMENTO DE PROVA EM CONTRÁRIO. EXEGESE DO 
ART. 333, I, DO CPC/73. NULIDADES. ART. 166 DO CC. NÃO DEMONSTRA-
ÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A Escritura Pública é o instrumento jurídico de declaração de vontades cele-
brado entre uma ou mais pessoas perante um Tabelião, que tem a responsa-
bilidade legal e formal para a sua lavratura, porquanto, por meio de aprovação 
em Concurso Público de Provas e Títulos, está legalmente investido da fé pú-
blica outorgada pelo Poder Público competente.
2. Todo documento produzido com a chancela do notário e ou registrador de 
Cartório detém presunção legal juris tantum de veracidade, ou seja, presunção 
relativa que admite prova em contrário a afastá-la.
3. À luz da exegese do art. 104 do Código Civil, no momento da lavratura da 
compra e venda do bem imóvel, o tabelião precisa averiguar a capacidade dos 
envolvidos, se o objeto da transação é lícito, possível ou determinável, bem 
como se a forma não é proibida ou defesa em lei. Incumbe à parte apelante 
provar o não preenchimento de tais requisitos e, por conseguinte, a nulidade 
do negócio jurídico, nos termos do art. 166 do Código Civil. 
4. A falsidade de contrato de compra e venda particular juntado aos autos não é 
questão relevante para aferir-se a veracidade de Escritura Pública de Compra 
e Venda, uma vez que, à luz do art. 215 do CC, não é documento essencial 
para a validade daquele instrumento público.
5. À mingua do previsto no art. 333, I, do CPC/73, as razões recursais da 
Apelante não são capazes de infirmar as conclusões às quais chegou o Juízo 
a quo na Sentença combatida, porquanto não há nos autos qualquer prova 
capaz de demonstrar a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda do 
imóvel controvertido, registrada no livro 065, folhas 004-A, do 1º Tabelionato de 
Notas da Comarca de Rio Branco/AC. 
6. Recurso não provido. 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0008200-
09.2011.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 17 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.924
Classe: Apelação n.º 0700156-13.2014.8.01.0014
Foro de Origem: Tarauacá
Órgão: Primeira Câmara Cível
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Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Raphael Freitas Vaz
Advogado: Jose Lucivan Nery de Lima (OAB: 2844/AC)
Apelado: Nivaldo José Moreira
Advogado: Anderson da Silva Ribeiro (OAB: 3151/AC)
Assunto: Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À 
EXECUÇÃO. CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMO-
TOR SOB CONSTRIÇÃO JUDICIAL. TEOR DA SUM. N. 375 - STJ. NEGÓCIO 
JURÍDICO REALIZADO ENTRE PARENTES. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RE-
CURSO NÃO PROVIDO.
1. A fraude à execução é instituto de direito processual que se liga a um fe-
nômeno endoprocessual, não se referindo ao plano da validade do negócio 
jurídico, mas à específica ineficácia em relação ao exequente prejudicado, não 
operando efeitos perante outros credores. Além disso, tem como consequência 
a mácula ao interesse da própria atividade jurisdicional, ou seja, atinge o pres-
tígio da própria jurisdição ou do Estado-Juiz.
2. A súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o reconhe-
cimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alie-
nado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente”, instituindo, dessa forma, o 
elemento subjetivo na análise da ocorrência da fraude à execução.
3. Examinando-se os autos, resta-se claro que o bem móvel sub examine foi 
comprado pelo Apelante após ter sido dado em garantia por seu genitor nos 
autos da Ação de Execução n. 000195-70.2011.8.01.0014, em trâmite na Vara 
Cível da Comarca de Tarauacá/AC.
4. Além disso, no que diz respeito à perquirição acerca da má-fé do Apelante, 
capaz de ensejar a fraude à execução, não é crível que aquele não era côns-
cio da existência do gravame incidente sobre o veículo, sete meses após seu 
próprio genitor ter ofertado o bem como garantia em processo de execução, 
sobretudo porque o contrato de leasing do veículo encontrava-se em nome da 
própria genitora do recorrente. 
5. Portanto, inegável a ocorrência de ato fraudulento praticado pelo Apelante 
juntamente com o seus genitores, maltratando não apenas o interesse privado 
do credor dos autos n. 000195-70.2011.8.01.0014, como também a eficácia e 
o próprio prestígio da atividade jurisdicional, razão pela qual está caracteriza-
da a fraude de execução, impondo-se, como consequência, a manutenção da 
Sentença recorrida.
6. Recurso não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0700156-
13.2014.8.01.0014, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 24 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.921
Classe: Apelação n.º 0700295-43.2015.8.01.0009
Foro de Origem: Senador Guiomard
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Banco Bradesco S/A
Advogado: Fernando Luz Pereira (OAB: 4183/AC)
Apelada: Edila Rodrigues Ferreira
Advogado: Raimundo Nonato de Lima (OAB: 1420/AC)
Apelado: José Vitório Vaz
Advogado: Raimundo Nonato de Lima (OAB: 1420/AC)
Apelado: J. V. VAZ - ME
Advogado: Raimundo Nonato de Lima (OAB: 1420/AC)
Assunto: Defeito, Nulidade Ou Anulação

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IM-
PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. INAPLI-
CABILIDADE. DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA GARANTIA POR GRAVAME 
EM IMÓVEL DE SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA 
FORA CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. ALIENAÇÃO FIDU-
CIÁRIA DE IMÓVEL. APLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LEI 8.009/90. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSIVIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA.
1. De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a 
possibilidade de penhora do bem de família hipotecado só é admissível quan-
do a garantia foi prestada em benefício da própria entidade familiar, e não 
para assegurar empréstimo obtido por terceiro. (...) Mesmo quando a garantia 
real foi prestada utilizando-se firma individual de pessoa jurídica, não se pode 
presumir que a hipoteca foi dada em benefício da família, para, assim, afastar 
a impenhorabilidade do bem com base no art. 3º, V, da Lei 8.009/90”. (AgRg 
nos EDcl nos EDcl no AREsp 429.435/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta 
Turma, j. 12.8.2014).
2. Caso dos autos em que não há prova de que o empréstimo contraído pela 

pessoa jurídica foi utilizado em proveito do núcleo familiar do sócio, proprietá-
rio do imóvel gravado. Inaplicabilidade da regra extraída do art. 3º, V, da Lei 
8.009/90.
3. Não afasta a aplicabilidade da regra protetiva extraída do art. 1º da Lei 
8.009/90 o fato de as partes terem acordado a garantia da solvência do con-
trato de mútuo por intermédio de um instituto jurídico distinto – alienação fidu-
ciária de bem imóvel –. Nesse tocante, deve-se considerar que o mens legis 
desta norma é fazer prevalecer a proteção da morada do devedor em face de 
estipulações contratuais que visem obter a solvência de crédito pecuniário à 
custa de seu patrimônio mínimo, de modo que qualquer contrato que envolva 
garantia imobiliária é sujeito a esta limitação.
4. Nesse mesmo sentido, precedente dessa C. Corte de Justiça (Relator (a): 
Laudivon Nogueira; Comarca: Senador Guiomard; Número do Processo: 
0700193-55.2014.8.01.0009; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do 
julgamento: 07/02/2017; Data de registro: 15/02/2017).
5. Apelo não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0700295-
43.2015.8.01.0009, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 24 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.920
Classe: Apelação n.º 0700317-26.2014.8.01.0013
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: JOSÉ ARAUJO DE OLIVEIRA
Advogado: Paulo Silas Taporosky (OAB: 45108/PR)
Apelada: MERLA DE ALBUQUERQUE
Advogado: Marco Antonio Morais (OAB: 4089/AC)
Apelado: AURÉLIO DE SOUZA BRAGA
Advogado: Silmer Cavalcante do Nascimento (OAB: 3070/AC)
Apelado: Municipio de Feijó
Advogado: Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC)
Advogado: Everton José Ramos da Frota (OAB: 3819/AC)
Assunto: Perdas e Danos

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS 
À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PETIÇÃO INI-
CIAL DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PROCES-
SO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. 
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A petição inicial indicará os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (art. 282, 
III, CPC) ou a causa petendi e será instruída com os documentos indispensá-
veis à propositura da ação (art. 283, CPC). 
2. No que refere ao disposto no artigo 283 do CPC/73, importa esclarecer 
que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à 
propositura da ação” e de “documentos essenciais à prova do direito alegado”.
3. São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aque-
les sem os quais o mérito da causa não possa ser julgado, como a certidão 
de casamento na ação de separação judicial, a escritura pública e registro nas 
demandas fundadas em direito de propriedade, o instrumento do contrato cuja 
anulação se vem pedir, entre outros. Por outro lado, ausência de documen-
tos essenciais à prova do direito alegado não configura qualquer deficiência 
a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente uma deficiência 
probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.
4. O Apelante não se desincumbiu do ônus de coligir aos autos documentos 
hábeis a comprovar a desapropriação realizada pelo Município de Feijó/AC, 
bem como documento que comprove a propriedade do imóvel sub examine, 
tampouco prova documental a demonstrar que é herdeiro do bem descrito na 
petição inicial.
5. À míngua dos requisitos legalmente previstos, deve ser confirmada a Sen-
tença de piso que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 295, inciso 
VI do CPC/73, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem julgamento de 
mérito, com base no art. 267, inciso I, do CPC/73.
5. Recurso não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0700317-
26.2014.8.01.0013, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 24 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.908
Classe: Apelação n.º 0700766-77.2015.8.01.0003
Foro de Origem: Brasileia
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Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: João Paulo Aprígio de Figueiredo (OAB: 2410/AC)
Apelado: Sport Club Brasília
Advogado: Francisco Valadares Neto (OAB: 2429/AC)
Apelado: Nelson José da Silva Costa
Advogado: Francisco Valadares Neto (OAB: 2429/AC)
Assunto: Correção Monetária

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DE-
SAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. EMBARGOS 
À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
DO MONTANTE PREVIAMENTE DEPOSITADO. PROCEDÊNCIA. ATUALI-
ZAÇÃO DO CRÉDITO REMANESCENTE. PROCEDÊNCIA. ÍNDICE INDE-
XADOR TR. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F 
DA LEI Nº 9.494/97 DECLARADA PELO STF. ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE 
DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E. JUROS COM-
PENSATÓRIOS. MÁCULA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA 
DO ÍNDICE DE 12% A.A. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. NÃO CON-
FIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Tanto o valor depositado judicialmente pelo Ente Público, correspondente 
à oferta inicia do processo de desapropriação, quanto o valor remanescente 
devido pela Fazenda Pública (valor fixado na sentença menos o valor atualiza-
do ofertado em juízo) ao Apelado, devem ser corrigidos monetariamente para 
garantir a paridade nominal das referidas importâncias e a recomposição do 
poder aquisitivo da moeda aviltado pela inflação. 
2. As atualizações monetárias acima não devem utilizar como índice o indexa-
dor TR, mas, sim, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. 
Isso porque no recente julgamento do RE 870947/SE, em regime de reper-
cussão geral, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o art. 
1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária 
das condenações impostas à Fazenda Pública, ao pagamento dos débitos de 
natureza não tributária, segundo a remuneração oficial da caderneta de pou-
pança (índice TR).
4. Houve flagrante mácula à coisa julgada formada nos autos da Ação de De-
sapropriação, haja vista que o Acórdão n. 14.535 confirmou a aplicação dos 
juros compensatórios de 6 % ao ano sobre a diferença real entre 80% do preço 
ofertado em juízo pelo Apelante e a indenização fixada pelo Juízo a quo, a par-
tir da imissão de posse, nos termos das Súmulas 69 e 113 do STJ, razão pela 
qual não poderia ter o Juízo de Piso decidido em sentido oposto em sede de 
embargos à execução, devendo ser mantida a aplicação do percentual de 6%.
5. In casu, não identifiquei qualquer conduta que tenha ultrapassado as balizas 
estabelecidas pelo o art. 17 do CPC/73, a ponto de ensejar a condenação do 
Apelante por litigância de má-fé. Pelo contrário, as razões recursais do recor-
rente foram capazes de afastar os fundamentos da Sentença de piso.
6. No tocante ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando que 
o Apelante sucumbiu em parte mínima em seus pedidos, à luz do art. 20, §4º 
c/c art. 21, parágrafo único, do CPC/73, inverte-se o ônus da sucumbência e 
condena-se o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar 
de 5% sobre o valor da causa.
7. Recurso parcialmente provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0700766-
77.2015.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar 
provimento parcial ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mí-
dias digitais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 17 de abril de 2018.

Acórdão n.º: 18.964
Classe: Apelação n.º 0703901-69.2016.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Eva Evangelista
Apelante: Banco BMG S. A
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE)
Advogado: Hugo Neves de M. Andrade (OAB: 23792/PE)
Apelado: Raimundo Rodrigues de Castro
Advogado: Antonio Batista de Sousa (OAB: 409/AC)
Advogada: Luena Paula Castro de Souza (OAB: 3241/AC)
Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO: 30 DIAS. EXCESSO. FAL-
TA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A teor do art. 926, do Código de Processo Civil, “Os tribunais devem unifor-
mizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”
2. Precedente deste Órgão Fracionado Cível: “2. A fixação de astreintes no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se razoável sob o crivo da propor-

cionalidade strictu sensu, acompanhando os valores que tem sido fixados por 
este Tribunal de Justiça em casos semelhantes. 3. A periodicidade da multa di-
ária deve ser limitada a 30 (trinta) dias. (Precedentes deste Tribunal) 4. Agravo 
parcialmente provido. (TJAC, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento 
n.º 1001729-84.2016.8.01.0000, Relator Des. Laudivon Nogueira, j. 15 de mar-
ço de 2017, acórdão n.º 17.512, unânime)” (destaquei)
3. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0703901-
69.2016.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco, 03 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.911
Classe: Apelação n.º 0704807-30.2014.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: A. M. F.
Advogado: George Carlos Barros Claros (OAB: 2018/AC)
Apelada: A. A. F. V.
Advogado: Gilliard Nobre Rocha (OAB: 2833/AC)
Advogado: Thales Rocha Bordignon (OAB: 2160/AC)
Advogada: Emmily Teixeira de Araújo (OAB: 3507/AC)
Assunto: Defeito, Nulidade Ou Anulação

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊN-
CIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). SENTENÇA PROFERIDA EM 
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL 
EM REGIME DE CONDOMÍNIO. LITISCONSÓCIO NECESSÁRIO. NÃO 
CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BEM. 
DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS DEMAIS CONDÔMINOS. CITAÇÃO 
REGULAR DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A nulidade absoluta insanável por ausência dos pressupostos de existência, 
é vício que, por sua gravidade, pode ser reconhecido mesmo após o trânsito 
em julgado, por meio de simples ação declaratória de inexistência de relação 
jurídica, não sujeita a prazo prescricional ou decadencial e fora das hipóteses 
taxativas do art. 485 do CPC/73. 
2. A doutrina e a jurisprudência apontam no sentido de que a ausência de 
citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por falta 
de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a decla-
ração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis.
3. Nos autos da Ação de Prestação de Contas ajuizada na origem houve ampla 
discussão acerca da necessidade ou não da formação do litisconsórcio pas-
sivo necessário, concluindo-se que a condômina administradora do contrato 
de aluguel poderia figurar sozinha no polo passivo da demanda em razão da 
própria natureza da Ação proposta, encontrando-se a matéria acobertada pela 
coisa julgada.
4. In casu, não há que se falar em vício transrescisório capaz de justificar a 
querela nullitatis insanabilis, porquanto, por uma questão de lógica, só pode 
ser citado para manifestar-se nos autos aquele que faz parte da relação jurídi-
ca. Se não houve citação porque a participação de outras pessoas no processo 
não foi autorizada pelo Juízo, restando-se a matéria coberta pelo manto da coi-
sa julgada, não há que se falar em vício de nulidade por ausência de citação.
5. Recurso não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0704807-
30.2014.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 17 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.922
Classe: Apelação n.º 0707319-49.2015.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Adriano Freitas Coelho (OAB: 4415/AC)
Apelada: Aparecida Bernardete Peres Lopes de Carvalho
Advogado: Antonio de Carvalho Medeiros Júnior (OAB: 1158/AC)
Advogado: Jéssica Batriche Azevedo (OAB: 3992/AC)
Advogado: Pedro Raposo Baueb (OAB: 1140/AC)
Assunto: Indenização Por Dano Moral

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APE-
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LAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PROVENTOS. PRELIMINAR. ILEGITI-
MIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ACRE. NÃO ACOLHIDA. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. ABSOLVIÇÃO. DURA-
ÇÃO DO PAD ALÉM DO LIMITE LEGALMENTE PREVISTO. SERVIDORA PÚ-
BLICA ESTADUAL AFASTADA. NÃO PERCEPÇÃO DE VERBAS DURANTE 
O PERÍODO. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DE FORMA RETROATIVA. 
CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZA-
TÓRIO MANTIDO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO 
CONHECIDA E NÃO PROVIDO. 
1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam: os pedidos formulados na 
origem pela Apelada atingem diretamente o Estado do Acre, e não o Instituto 
de Previdência do Estado do Acre, que sofrerá apenas os efeitos reflexos de 
eventual decisão judicial proferida em desfavor do Ente Público, tornando-se, 
portanto, legitimado passivo. Nesse sentido é o entendimento do STJ firmado 
no julgamento do REsp n.1.669.486/RS. 
2. Nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/92, o pedido administrativo de 
pagamento de verbas retroativas suspende o prazo prescricional. Ante a singu-
laridade do caso em análise, considero que o pedido de retorno às funções, re-
alizado pela Apelada em 26/05/06, atende ao requisito exigido pelo preceptivo 
legal em comento, razão pela qual inexiste prescrição quinquenal na espécie.
4. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o servidor público 
reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de 
demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos 
durante o período de afastamento” (STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/05/2013)
5. Conquanto os autos não versarem propriamente acerca da hipótese de rein-
tegração a cargo público, tenho que a mesma ratio que legitima a aplicação 
das regras concernentes ao instituto estão presentes no caso concreto, de-
vendo ser utilizadas por analogia, impondo-se o reconhecimento do direito da 
Apelada aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o 
período de afastamento.
6. Na fixação do quantum indenizatório, é necessário respeitar os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições pessoais e econômicas 
dos envolvidos, bem como a gravidade e extensão do dano, a fim de evitar o 
enriquecimento indevido daquele que pleiteia a indenização.
7. Sopesando os critérios supra, considerando-se que a conduta da adminis-
tração pública, de maneira ilegal, tolheu a Apelada do recebimento de suas 
verbas alimentares por mais de sete anos, o que gerou muito mais do que 
mero desgosto, aborrecimento ou dissabor, mas, sim, grave angústia e aba-
los psicológicos à Apelada, mantenho o quantum indenizatório no valor de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) fixado na Sentença de piso. 
8. Julgo improcedente o reexame necessário. Recurso conhecido e não pro-
vido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0707319-
49.2015.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, afastar 
a preliminar suscitada. No mérito, negar provimento ao apelo e julgar impro-
cedente o reexame necessário, nos termos do voto da Desª. Relatora e das 
mídias digitais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 24 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.913
Classe: Apelação n.º 0708719-69.2013.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Francisco Lemos de Almeida - Representado Por Sua Curadora Elia 
Maria de Souza Soria (Representado(a) por seu curador(a))
D. Público: Ronney da Silva Fecury (OAB: 1786/AC)
Apelado: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM
Advogado: Carlos Gustavo Baptista Pereira (OAB: 176743/SP)
Advogado: Ilan Goldberg (OAB: 241292/SP)
Advogado: Gustavo Marzolla (OAB: 4164/RO)
Advogado: Faima Jinkins Gomes (OAB: 3021/AC)
Advogado: Ana Carolina Rodrigues Teixeira Zanin (OAB: 3534/AC)
Advogada: Andressa Melo de Siqueira (OAB: 3323/AC)
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE DA LINHA DO TITU-
LAR SEM AUTORIZAÇÃO OU SOLICITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURA-
DO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PESSOA IDOSA INTERDITADA. CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO DA 
INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Não há nos autos qualquer prova de que o Apelante tenha solicitado ou auto-
rizado a portabilidade de sua linha de telefone, ônus que incumbia à demanda-
da (art. 333, II, do CPC) demonstrar. Assim, ilícito foi o procedimento adotado 
pela Apelada, contrariando o art. 47 da Resolução n. 460/2007 da Anatel. 
2. A atitude arbitrária da Apelada, ao realizar a portabilidade da linha telefônica 

do Apelante sem a sua solicitação ou autorização, acarreta situação de aborre-
cimento que excede a condição de mero dissabor, fato que impõe a fixação de 
indenização por dano extrapatrimonial.
3. Na fixação do quantum indenizatório, é necessário respeitar os princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições pessoais e econômicas 
dos envolvidos, bem como a gravidade e extensão do dano, a fim de evitar o 
enriquecimento indevido daquele que pleiteia a indenização.
3. Sopesando os critérios supra e atendo-se às peculiaridades do caso con-
creto, considero que a Apelada feriu frontalmente os princípios norteadores 
do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), porquanto, além de realizar a pota-
bilidade da linha telefônica do Apelante sem a sua autorização, ainda, como 
se não bastasse, exerceu resistência em operacionalizar o seu cancelamento 
quando requerido, razão pela qual mostra-se adequada a fixação do valor de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do Apelante a título de indenização por 
danos morais.
4. Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0708719-
69.2013.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 17 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.914
Classe: Apelação n.º 0712571-33.2015.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Terezinha Oliveira da Silva
Advogado: Anub Gonçalves Sahid (OAB: 4147/AC)
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/ac
Procsª Jurídico: Whayna Izaura da Silva Lima (OAB: 3245/AC)
Apelado: Gemil Salim de Abreu Júnior
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

CONSTITUCIONAL. CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO 
AUTORIZADA. AUTORIDADE COATORA. DIRETOR-PRESIDENTE DO DE-
TRAN/AC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRO-
PRIEDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COATOR. DOCU-
MENTO EM PODER DO DETRAN/AC. INCIDÊNCIA DO § 1º, DO ART. 6º DA 
LEI N. 12.016/09. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA 
ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 1º da Lei n. 12.016/2009 prevê que o direito protegido pela Ação 
do Mandado de Segurança exige do impetrante a demonstração de prova pré-
-constituída suficiente para convencer o juízo acerca do aspecto fático de sua 
pretensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça encampou entendimento no sentido de que 
a propriedade do veículo automotor pode ser comprovada por outros meios 
de outras provas quando a sua transferência não tiver sido autorizada pelo 
DETRAN, o que se restou feito nos presentes autos por meio da juntada do 
Contrato de Compra e Venda do veículo, do Documento Único de Transfe-
rência – DUT e da procuração que outorgou plenos poderes à Apelante para 
dispor legalmente do bem.
3. Não andou bem o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mé-
rito por ausência de prova do ato coator emanado pelo DETRAN/AC, porquan-
to deveria ter ordenado, preliminarmente, por meio de ofício, que a Autarquia 
exibisse documento hábil a demontrar a recusa em realizar a transferência 
da propriedade do bem móvel, à luz da exegese do § 1º, do art. 6º da Lei n. 
12.016/09, razão pela qual incorreu em error in procedendo. 
4. Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0712571-
33.2015.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 17 de abril de 2018.

Acórdão nº: 18.915
Classe: Apelação n.º 0714702-15.2014.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Cezarinete Angelim
Apelante: Construtora Rios Niterois Ltda
Advogado: MARIVALDO GONCALVES BEZERRA (OAB: 2536/AC)
Apelado: Sedam Empreendimentos Ltda
Advogado: MARCIO CORREIA VASCONCELOS (OAB: 2791/AC)
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Assunto: Sustação de Protesto

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. 
MEDIDA CAUTELAR DE NATUREZA NÃO SATISFATIVA. NÃO PROPOSI-
TURA DA AÇÃO PRINCIPAL NO TRINTÍDIO LEGAL. ART. 806 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 482 DO STJ. 
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO 
PROVIDO.
1. A Ação Cautelar de Sustação de Protesto não tem natureza satisfativa, por-
quanto, no feito principal que deverá ser ajuizado no trintídio legal, o que se 
discutirá é a existência do débito, matéria estranha ao objeto da cautelar. Pre-
cedentes dessa E. Corte de Justiça.
 2. A Apelante não se desincumbiu de propor a Ação Principal no trintídio legal 
previsto pelo art. 806 do CPC/73, razão pela qual deve ser declarada a caduci-
dade da medida, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, por força 
do disposto nos artigos 806 e 808, I, do CPC/73. 
3. A manutenção do percentual arbitrado pelo Juízo a quo de 10% (dez por 
cento), nos termos do art. 20, §3º do CPC/73 é medida que se impõe, porquan-
to proporcional e razoável frente ao valor atribuído à causa.
4. Recurso não provido.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0714702-
15.2014.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar 
provimento ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco – Acre, 17 de abril de 2018.

DESPACHO

Nº 0000943-97.2011.8.01.0011 - Apelação - Sena Madureira - Apelante: Alex 
Fernandes Barros - Apelada: Patricia Fernandes da Silva - Remetam-se os 
presentes autos a Procuradoria Geral de Justiça. Após, proceda-se a conclu-
são dos autos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. 
Intime-se. Cumpra-se. - Magistrado(a) Cezarinete Angelim - Advs: Raphael 
Camarão Trevizan (OAB: 4256/AC) - Ulisses D avila Modesto (OAB: 133/AC)

Nº 0009544-30.2008.8.01.0001 (001.08.009544-6) - Apelação - Rio Branco 
- Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE - Apelada: 
Vaneza Lima dos Santos - Dá a parte Autora/Apelada por intimada, por inter-
médio de suas advogadas, Fabiula Albuquerque Rodrigues (OAB: 3188/AC) e 
Ana Luiza Felix Fabri Prataviera (OAB: 3060/AC), para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, oferecer manifestação, conforme determina o despacho, fls. 545/546. - 
Magistrado(a) - Advs: Décio Freire (OAB: 3927/AC) - Andressa Melo de Si-
queira (OAB: 3323/AC) - Gustavo de Marchi (OAB: 84288/MG) - Carla Severo 
Batista Simões (OAB: 155023/SP) - Luiz Antônio Simões (OAB: 175849/SP) 
- Marcelo Santos Asensi (OAB: 3027/AC) - Fabiula Albuquerque Rodrigues 
(OAB: 3188/AC) - Ana Luiza Felix Fabri Prataviera (OAB: 3060/AC)

Nº 0600069-37.2017.8.01.0081 - Apelação - Rio Branco - Apelante: Estado do 
Acre - Apelado: Raylan Douglas Silva Silva (Representado por sua mãe) Maria 
de Fátima Alves da Silva - Tendo em vista o recebimento deste apelo no efeito 
meramente devolutivo e a noticia pelo Autor de que até o momento o Estado 
do Acre não cumpriu a obrigação de fazer, apresentando orçamento do insumo 
objeto da demanda - bolsas coletoras - (p. 189), determino a intimação do Es-
tado do Acre para comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de cinco 
dias sob pena de bloqueio judicial do aludido valor. Intimem-se. - Magistrado(a) 
Eva Evangelista - Advs: Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC) - Rogé-
rio Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ)

Nº 0700360-72.2014.8.01.0009 - Apelação - Senador Guiomard - Apelante: 
Quinari Representação Indústria e Comércio LTDA - Apelante: Cláudio Henri-
que Huck - Apelante: Virgilio Trindade Fernandes Neto - Apelado: R.R. Indús-
tria Comércio Importação e Exportação de Sementes LTDA - LAVROQUÍMICA 
- Diante disso, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante Quinari Re-
presentação Indústria e Comércio LTDA. sanar as falhas apontadas, devendo 
apresentar declaração de hipossuficiência ou procuração contendo poderes 
específicos para postular a gratuidade da justiça, além de prova de sua hi-
possuficiência por meio dos documentos supracitados, sob pena de inadmis-
sibilidade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015. 
Intime-se. Cumpra-se. - Magistrado(a) Cezarinete Angelim - Advs: TATIANA 
ALVES CARBONE (OAB: 2664/AC) - Antonio Carlos Carbone - Antonio Olim-
pio de Melo Sobrinho (OAB: 3354/AC) - Romáina Otília Silva de Araújo (OAB: 
4777/AC) - Paulo Hoover Pinto Diógenes (OAB: 2564/AC) - Tenille Moreira 
Kador (OAB: 3825/AC)

Nº 0700511-10.2015.8.01.0007 - Apelação - Xapuri - Apelante: Estado do Acre 
- Apelado: Maicon Chaine Lima de Moura - Nos termos do Acórdão juntado 
às fls. 142/152, remetam-se os autos deste processo às Turmas Recursais 
dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais para a distribuição e processa-

mento do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Acre. Cumpra-se. 
- Magistrado(a) Cezarinete Angelim - Advs: Silvana do Socorro Melo Maués 
(OAB: 961/AC) - Maicon Chaine Lima de Moura (OAB: 4253/AC)

Nº 0704667-59.2015.8.01.0001 - Apelação - Rio Branco - Apelante: Diogo 
Wagner da Silva Vieira - Apelante: Ana Paula Melo Saraiva Vieira - Apelado: 
ÁBACO - Engenharia, Construções e Comércio Ltda - Assinalo às partes o 
prazo de 05 (cinco dias) para, querendo, se manifestaram sobre o ofício coli-
gido às fls. 188/190 dos autos. Intime-se. - Magistrado(a) Cezarinete Angelim 
- Advs: TIAGO CESAR DA SILVA VIEIRA (OAB: 40413DF) - Anderson da Silva 
Ribeiro (OAB: 3151/AC)

Nº 0709640-28.2013.8.01.0001 - Apelação - Rio Branco - Apelante: Maria de 
Fátima Gomes Batista - Apelado: C. COM Informática - Importação e Exporta-
ção Ltda - Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a Apelante sanar as 
falhas apontadas, devendo apresentar declaração de hipossuficiência ou pro-
curação contendo poderes específicos para postular a gratuidade da justiça, 
além de prova de sua hipossuficiência por meio dos documentos supracitados, 
sob pena de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo 
único, do CPC/2015. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. - Magistrado(a) Ce-
zarinete Angelim - Advs: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva (OAB: 3224/
RO) - Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC) - Ytiole Antunes (OAB: 4364/
AC)

Nº 0710474-60.2015.8.01.0001 - Apelação - Rio Branco - Apelante: Allianz 
Seguros S. - Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran/ac - 1. O 
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/AC, por se tratar de Autarquia 
de Direito Público, não foi corretamente intimado da Sentença proferida às fls. 
200/204, nem do Despacho exarado à fl. 233, conforme preconiza o art. 183, 
caput, § 1º, do CPC/2015, razão pela qual determino a devolução dos autos ao 
Juízo de origem para a intimação pessoal do Procurador Autárquico. 2. Intime-
-se. Publique-se. Cumpra-se. - Magistrado(a) Cezarinete Angelim - Advs: Ed-
son Antônio Sousa Pinto (OAB: 4643/RO) - Guilherme da Costa Ferreira Pig-
naneli (OAB: 5546/RO) - Ellen Cavalcante Andrade (OAB: 7685/RO) - Whayna 
Izaura da Silva Lima (OAB: 3245/AC)

Nº 1000403-21.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-
vante: Edmilson Pereira Barroso - Agravado: Ympactus Comercial Ltda (Te-
lexfree) - Atenta ao cerne recursal, reitero que além do pedido de assistência 
judiciária gratuita, atribui o Agravante à Agravada a obrigação de exibir os docu-
mentos relacionados ao negócio havido e, neste aspecto, extraio do processo 
originário deste recurso indício de prova mínima - cópia de boleto bancário (p. 
30) - entretanto, desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento, 
razão porque, assinalo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para juntada 
de prova do pagamento do boleto bancário de p. 30, do processo de origem, 
aos presentes autos, pois, a teor de recente julgado deste Órgão Fracionado 
Cível, “(...) Não é possível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da 
prova, tampouco o deferimento do pedido de exibição de documentos (arts. 
373, §1º, e 396, ambos do CPC/2015), quando a parte autora não demonstra, 
ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado. Precedentes 
deste Tribunal de Justiça. (...) (TJAC, Primeira Câmara Cível,Agravo de Ins-
trumento n.º 1001382-17.2017.8.01.0000, Relatora Desª. Cezarinete Angelim, 
j. 24.04.2018, acórdão nº 18.941, unânime)”. Intimem-se. - Magistrado(a) Eva 
Evangelista - Advs: UAREN CLÉRISTON THIAGO PINHEIRO (OAB: 4800/AC)

Nº 1000750-88.2017.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-
vante: Estado do Acre - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - Entre-
tanto, consoante dão conta os autos de origem, o Ministério Público do Estado 
do Acre não compareceu à audiência designada para o dia 28.06.2017 (p. 245, 
termo de audiência de conciliação), seguindo-se posterior justificativa e pedido 
de nova data para audiência (p. 284, do processo de origem n.º 0805504-
88.2016.8.01.0001), pleito deferido pelo Juízo de origem à p. 289, dos au-
tos originários, conforme excerto a seguir: “Considerando que pode o juiz, a 
qualquer tempo, buscar a composição entre as partes (art. 125, IV do CPC), 
defiro o pedido formulado pelo Ministério Público à p. 284 e determino que se 
destaque data e hora para realização de nova audiência de conciliação.” (p. 
289) De todo exposto, por ora, inexistindo conteúdo decisório pendente neste 
grau de jurisdição, restituo os autos à Secretaria deste Órgão Fracionado Cível 
e, pondero a necessidade de nova conclusão deste Agravo de Instrumento 
tão logo realizada a audiência de conciliação designada em singela instância. 
Intimem-se. - Magistrado(a) Eva Evangelista - Advs: Fábio Marcon Leonetti 
(OAB: 28935/SC) - Gláucio Ney Shiroma Oshiro

Nº 1000902-05.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-
vante: MAISA JUSTINIANO BICHARA - Agravante: Renato Augusto Fernandes 
Cabral Ferreira - Agravado: MCM Imóveis - Despacho A inicial não contém 
pedido de tutela de urgência. Sendo assim, intime-se a parte agravada para 
oferecer contrarrazões ao Agravo (CPC, art. 1.019, II). Prazo: 15 (quinze) dias 
(CPC, art. 1.003, § 5º). - Magistrado(a) Laudivon Nogueira - Advs: Renato Au-
gusto Fernandes Cabral Ferreira (OAB: 3753/AC) - Kátia Siqueira Sales (OAB: 
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4264/AC) - Ruth Souza Araújo (OAB: 2671/AC) - Andriw Souza Vivan (OAB: 
4585/AC)

Nº 1000908-12.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-
vante: Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE - 
Agravado: Juliano Lessa Soares - Despacho A compulsar os autos, verifico a 
possibilidade de escoamento do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no 
art. 23, da Lei 12.016/2009, o que ensejaria, em tese, a extinção terminativa 
do feito na origem, a qual pode ser declarada, de ofício, inclusive em sede 
de agravo de instrumento (STJ, REsp1490726). Destarte aplico o art. 10 do 
Código de Processo Civil e assinalo o prazo de 5 (cinco) para as partes se 
manifestarem a respeito da fluência, total, ou não do referido prazo. Intime-se. 
Após, concluso para decisão com urgência. - Magistrado(a) Laudivon Noguei-
ra - Advs: Gabriela Dias Sardinha Segurasse (OAB: 161187/RJ) - Leonardo 
Rodrigues Caldas (OAB: 113756/RJ) - Helciria Albuquerque dos Santos Sá 
(OAB: 1805/AC)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Nº 1000006-59.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Brasileia - Agravan-
te: Sirlângia Virgínia da Silva - Agravante: CARI DA SILVA SOUZA - Agravado: 
ESTADO DO ACRE - Razão disso, a teor do art. 932, III, do Código de Proces-
so Civil, declaro a prejudicialidade deste agravo à falta de interesse recursal 
na modalidade utilidade ante a perda superveniente do objeto. Intimem-se. Rio 
Branco-Acre, 7 de maio de 2018. - Magistrado(a) Eva Evangelista - Advs: Ana 
Carolina Faria e Silva (OAB: 3630/AC) - Luiz Mario Luigi Junior (OAB: 3791/
AC) - Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC)

Nº 1000589-15.2016.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-
vante: Empesa O Rio Branco LTDA - Agravado: MAURO MIGUEL BITTAR - De 
todo exposto, declaro prejudicado o recurso, declarando sua extinção sem re-
solução de mérito, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-
-se. - Magistrado(a) Eva Evangelista - Advs: Marli Jankovski (OAB: 46136/PR) 
- Muris Lage (OAB: 847/AC)

Nº 1000770-45.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Cruzeiro do Sul - 
Agravante: Gilvando dos Santos Teixeira - Agravado: Ympactus Comercial Ltda 
(Telexfree) - Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Pro-
cesso Civil, nego seguimento ao presente agravo, por inadmissível. Intimem-
-se. - Magistrado(a) Cezarinete Angelim - Advs: Efrain Santos da Costa (OAB: 
3335/AC)

Nº 1000866-60.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Bujari - Agravante: 
Banco do Brasil S/A - Agravada: IRES ADELIA DE MENDONCA SILVA - Ante 
o fundamentado, não conheço do Agravo de Instrumento, por não se tratar de 
hipótese de cabimento do recurso. Custas pelo Agravante. Retifique-se o nome 
da Agravada no SAJ-SG5. Comunique-se o Juízo a quo sobre a denegação de 
seguimento do predito Agravo. Intime-se. Publique-se. - Magistrado(a) Cezari-
nete Angelim - Advs: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB: 44698/MG) - Iris Adélia de 
Mendonça Silva (OAB: 810/AC) - Laio Augusto de Lima e Souza (OAB: 4680/
AC)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nº 1000756-61.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-
vante: J. T. M. - Agravada: A. A. L. M. - Agravada: A. M. L. M. - Agravada: E. 
T. M. - Agravado: J. T. M. J. - Posto isso, indefiro a antecipação de tutela re-
cursal requerida. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões 
no prazo de 15 (quinze) dias. Por não ser hipótese de intervenção obrigató-
ria, deixo de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça. Cumpridas as 
determinações supra, remetam-s os autos à e. Relatora originária. Intime-se. 
- Magistrado(a) Laudivon Nogueira - Advs: Thaís de Oliveira Figueiredo (OAB: 
5007/AC)

Nº 1000896-95.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Plácido de Castro - 
Agravante: Estado do Acre - Agravada: Francisca Marlene Feitosa Silva - De 
todo exposto, defiro o pedido subsidiário e, determino ao Juízo de origem a 
liberação de metade do valor bloqueado ao Estado do Acre, facultado novo 
sequestro em caso de demonstração de desídia quanto ao dever constitucional 
de assegurar saúde à Agravada. Cientifique-se o d. Juízo de origem quanto à 
presente decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões (art. 1019, II, 
CPC). Ausente interesse público ou social a justificar a intervenção do Órgão 
Ministerial nesta instância, a teor do art. 178, do Código de Processo Civil. 
Após as diligências, à conclusão dos autos para julgamento derradeiro. Inti-
mem-se. - Magistrado(a) Eva Evangelista - Advs: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 
28935/SC) - THAIS ARAUJO DE SOUSA (OAB: 2418/AC)

Acórdão n.º: 18.965
Classe: Apelação n.º 0710151-21.2016.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco

Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Eva Evangelista
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Advogado: Eduardo Matzenbacher Zarpelon (OAB: 335279/SP)
Advogado: Henrique De David (OAB: 84740/RS)
Apelado: Nativa Agroindustria de Biocombustiveis e Derivados Ltda
Advogado: Theodomiro Marreiro de Mattos (OAB: 3764/AC)
Advogado: Leydson Martins de Oliveira (OAB: 2775/AC)
Assunto: Indenização Por Dano Moral

CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCE-
LAMENTO. COBRANÇA E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDAS. DANO 
MORAL “IN RE IPSA”. CARACTERIZADO. “QUANTUM” DA INDENIZAÇÃO. 
DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PRO-
VIDO.
1. Desprovida de reparo a sentença que asseriu efetiva ocorrência do pedido 
de cancelamento em 29 de setembro de 2014, conforme histórico de protocolo 
de p. 18, no qual figura “vivo/serviços/vol-e/rescisão-PJ/cancelado”. Logo, in-
devidos os débitos quanto aos meses posteriores ao cancelamento bem como 
a inscrição correspondente do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao 
crédito.
2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgão de proteção ao 
crédito independe de prova de efetivo prejuízo – “in re ipsa”, conforme entendi-
mento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1026841/SP).
3. O “quantum” indenizatório fixado na sentença – R$ 12.000,00 (doze mil re-
ais) – não atende à (i) situação econômica do ofensor, (ii) intensidade do sofri-
mento do ofendido, (iii) gravidade, natureza e repercussão da ofensa, (iv) grau 
de culpa e situação econômica do ofendido bem como (v) as circunstâncias 
que envolvem os fatos, acrescidos dos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade aliados à experiência, razão porque adequado reduzir o valor da 
indenização fixada ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo como 
parametro situações similares antes submetidas a este colegiado.
4. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0710151-
21.2016.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Primeira 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar 
provimento parcial ao Apelo, nos termos do voto da Desª. Relatora e das mí-
dias digitais arquivadas.

Rio Branco, 15 de fevereiro de 2018 .

Acórdão n.º: 18.966
Classe: Agravo de Instrumento n.º 1001533-80.2017.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Primeira Câmara Cível
Relatora: Desª. Eva Evangelista
Agravante: Banco BMG
Advogado: Antonio de Moraes Dourado Neto (OAB: 23255/PE)
Agravada: Helanice Candida Ferreira Cavalcante
Advogado: Dion Nóbrega de Lima Leal (OAB: 3247/AC)
Advogada: Núbia Fernanda Greve de Musis (OAB: 7405/MT)
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos À Execução

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. RECEBIMENTO 
COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVI-
DO. 
1.Embora a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, como 
meio de não ocasionar prejuízo à parte que, ante dúvida séria, resultante da 
existência de discussão jurisprudencial e doutrinária quanto ao cabimento de 
determinado recurso, interpõe recurso que pode ser considerado não admitido 
pelo sistema processual.
2. Todavia, na espécie, ressoa a impossibilidade de aplicação do correspon-
dente princípio em vista da intempestividade dos embargos à Execução apre-
sentados pela instituição financeira Agravante. 
3. Agravo de instrumento, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 
1001533-80.2017.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimida-
de, negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desª. 
Relatora e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco, 20 de fevereiro de 2018
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 RELATÓRIO ESTATÍSTICO 
PERíODO DE REFERÊNCIA - 1º A 30 DE ABRIL DE 2018
1. PRODUTIVIDADE

DESEMBARGADORES RESÍDUO               

ENTRADA SAÍDA
ACÓRDÃOS 

DECISÃO INTER-
LO-CUTÓRIA

SUSPENSOS   
SOBRESTADOS

ACERVO 
PENDENTE DISTRIBUÍDOS   REDISTRIBUÍDOS REATIVADOS E RECONS. DE 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

REDISTRIBUÍDOS 
POR IMPEDIMENTOS, 

SUSPEIÇÃO   E 
OUTROS     

JULGADOS

COLEGIADO MONOCRÁTICAS PUBLICADOS POR DESIGNAÇÃO

EVA EVANGELISTA 267 56 3 3 4 75 17 16 0 21 15 233

LAUDIVON NOGUEIRA 273 42 2 0 1 50 5 58 0 20 12 261

CEZARINETE ANGELIM 387 47 0 0 2 68 14 31 1 19 4 350

ADAIR LONGUINI* 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16

TOTAL 943 145 5 3 7 193 36 105 1 60 47 860

Meta 1 “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2017”.

* Processos suspensos, aguardando redistribuíção, tendo em vista sua aposentadoria.

2. INCIDENTES - PRODUTIVIDADE

DESEMBARGADORES RESÍDUO                   

ENTRADA SAÍDA
ACERVO  

PENDENTE      DISTRIBUÍDOS         REDISTRIBUÍDOS
REATIVADOS E 

RECONS. DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA

REDISTRIBUÍDO POR 
IMPEDIMENTO E OUTROS 

JULGADOS

COLEGIADO MONOCRÁTICAS 

EVA EVANGELISTA 17 8 0 0 0 0 2 23

LAUDIVON NOGUEIRA 25 9 0 0 0 14 1 19

CEZARINETE ANGELIM 28 5 0 0 1 3 0 29

ADAIR LONGUINI 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 71 22 0 0 1 17 3 72

Rio Branco-Ac, 2  de maio de 2018.

Desembargadora EVA EVANGELISTA                                      Maria Lúcia Rodrigues Gabriel
                                                                        Presidente                                                                          Técnico Judiciário

2ª CÂMARA CÍVEL
Acórdão n.: 5.758
Classe: Embargos de Declaração 0800046-46.2014.8.01.0006/50000
Foro Origem: Acrelândia
Órgão: Segunda Câmara Cível
Relatora: Desª. Waldirene Cordeiro
Embargante: Estado do Acre
Procuradora: Neyarla de Souza Pereira (OAB: 3502/AC)
Procurador: Fábio Marcon Leonetti
Embargado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Teotônio Rodrigues Soares Junior
Assunto: acp. Improbidade Administrativa

RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALUSÃO À 
CONDUTA PROCESSUAL VICIADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022 E 
INCISOS DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração, como o próprio nome já traz, se 
presta a sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado embargado, 
e não tratar do inconformismo do Embargante, com os fundamentos jurídicos 
utilizados pelo julgador para decidir. Ausentes aquelas hipóteses, revela-se 
incabível o acolhimento dos declaratórios, ainda que para fins de prequestio-
namento.
2. O prequestionamento não implica a necessidade de citação expressa pela 
decisão de preceito legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da 
matéria pelo tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos 
legais apontados. 
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 
0800046-46.2014.8.01.0006/50000, ACORDAM os Senhores Desembargado-
res da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à una-
nimidade, conhecer e rejeitar os Declaratórios, nos termos do voto da Relatora 
e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-Acre, 24 de abril de 2018 .

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nº 0700296-86.2014.8.01.0001 - Apelação - Rio Branco - Apelante: Severino 
Eraclito Martins - Apelado: Itasa - Construções e Incorporações Ltda - Ape-
lante: Itasa - Construções e Incorporações Ltda - Apelado: Severino Eraclito 
Martins - DECISÃO (Juízo de Admissibilidade Recursal) Trata-se de apelações 
interpostas por ITASA Construções e Incorporações LTDA e Severino Herá-
clito Martins em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente a ação princi-
pal e parcialmente procedente a ação reconvencional, declarando extinto o 
processo com resolução de mérito, por força do disposto no art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. A sentença fora disponibilizada no Diário de Justiça 
Eletrônico em 30.05.2017, publicada em 31.05.2017, com o termo inicial em 

01.06.2017 e o final em 22.06.2017. Ainda, fora encaminhada ao portal ele-
trônico em 29/05/2017, com início do prazo em 12/06/2017. A interposição do 
recurso pela 1ª apelante dera-se em 14.06.2017. Como o 2º apelante interpôs 
seu recurso em 30.07.2017, assistido pela Defensoria Pública, por meio do 
despacho de página 536, determinei sua intimação para que demonstrasse 
o requisito da tempestividade, sem, no entanto, colher manifestação de sua 
parte. Devidamente intimados, foram apresentadas contrarrazões, juntado aos 
autos às pp. 506/520 e 523/534. Conquanto a doutrina não seja unânime quan-
to à classificação dos pressupostos recursais, tenho o recurso apresentado 
pela 1ª apelante é tempestivo, cabível e atende aos requisitos formais mínimos 
que lhe são próprios, além de não restar configurado fato impeditivo ou extinti-
vo do direito de recorrer, como renúncia, desistência e preclusão lógica. A parte 
recorrente é, ainda, legítima, possui interesse recursal e está regularmente 
representada. Destarte, recebo a apelação no efeito devolutivo em razão do 
disposto no art. 1.012, caput, do CPC. Todavia, quanto ao recurso do 2º ape-
lante, Severino Eraclito Martins, considerando que no caso concreto a senten-
ça fora encaminhada ao portal eletrônico em 29/05/2017 (p. 453) e que o prazo 
de leitura findara em 08/06/2017, com início da quinzena legal em 12/06/2017 
(p. 465), o prazo para interposição de recurso, assistido pela Defensoria Pú-
blica, findara em 24/07/2017, contudo a interposição verificou-se apenas em 
30.07.2017, ou seja, de modo intempestivo, razão pela qual dele não conheço. 
Dispensada a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, ante a ausência 
das hipóteses legais previstas. Intimem-se. Após, conclusos. - Magistrado(a) 
Roberto Barros - Advs: Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva - Allexsandre 
Lückmann Gerent (OAB: 11217/SC) - Alexa Cristina Pinheiro Rocha da Silva 
(OAB: 3224/RO)

Nº 0708420-87.2016.8.01.0001 - Apelação - Rio Branco - Apelante: Bv Finan-
ceira S. A. - Crédito, Financiamento e Investimento - Apelado: Diego Costa de 
Oliveira - Apelado: Matheus Costa de Oliveira - Apelada: Angela Maria Costa 
de Oliveira - Apelada: Waleska Cristina Franca de Oliviera - Trata-se de apela-
ção interposta por BV Financeira S.A. em desfavor da sentença proferida pelo 
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, que resultou na 
condenação das rés ao pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 
25.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios, estes 
fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença fora disponibiliza-
da no Diário de Justiça Eletrônico em 26.01.2018, considerada publicada em 
29.01.2018, com o dies a quo em 30.01.2018. A interposição do recurso deu-se 
em 16.02.2018. A apelada foi intimada para contrarrazoar o recurso por ato 
ordinatório disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27.02.2018, con-
siderada publicada em 28.02.2018, com o dies a quo em 01.03.2018, sendo 
juntada aos autos às páginas 229/232. Conquanto a doutrina não seja unâni-
me quanto à classificação dos pressupostos recursais, tenho que o recurso é 
tempestivo, cabível, preparado e atende aos requisitos formais mínimos que 
lhe são próprios (art. 1.010, CPC), além de não restar configurado fato impe-
ditivo ou extintivo do direito de recorrer, como renúncia, desistência e preclu-
são lógica. A parte recorrente é, ainda, legítima, possui interesse recursal e 
está regularmente representada. Outrossim, não há subsunção às hipóteses 
descritas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que possam acarretar 
o julgamento monocrático pelo desprovimento do apelo. A dicção do caput do 
art. 1.012 do Código de Processo Civil deixa transparecer que, em se tratando 
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de recurso de apelação, a regra é a atribuição de efeito suspensivo ope legis, 
salvo as hipóteses previstas no § 1º desse dispositivo e em outros diplomas 
legais. Destarte, recebo a apelação em ambos os efeitos, a teor do art. 1.012, 
do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, à conclusão para ela-
boração de voto a ser apresentado ao colegiado da 2ª Câmara Cível. Intimem-
-se. - Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: Edson Antônio Sousa Pinto (OAB: 
4643/RO) - Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli (OAB: 5546/RO) - Rod Da-
niel Gomes S. do Nascimento (OAB: 8498/RO) - Tânia Maria Fernandes de 
Carvalho (OAB: 2371/AC) - 

Nº 0710740-76.2017.8.01.0001 - Apelação - Rio Branco - Apelante: Laura Mar-
gareth Arrueta Camelo - Apelado: Banco Rci do Brasil S/A - Trata-se de apela-
ção interposta por Laura Margareth Arrueta Camelo em desfavor da sentença 
proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Rio Branco, que resultou na 
rejeição dos pedidos da inicial, além da condenação em custas e honorários 
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A sentença fora disponibiliza-
da no Diário de Justiça Eletrônico em 02.03.2018, considerada publicada em 
05.03.2018, com o dies a quo em 06.03.2018. A interposição do recurso deu-se 
em 21.03.2018. A apelada foi intimada para contrarrazoar o recurso por ato 
ordinatório disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 27.03.2018, con-
siderada publicada em 28.03.2018, com o dies a quo em 02.04.2018, sendo 
juntada aos autos às páginas 131/136. Conquanto a doutrina não seja unânime 
quanto à classificação dos pressupostos recursais, tenho que o recurso é tem-
pestivo, cabível e atende aos requisitos formais mínimos que lhe são próprios 
(art. 1.010, CPC), além de não restar configurado fato impeditivo ou extintivo 
do direito de recorrer, como renúncia, desistência e preclusão lógica. A parte 
recorrente é, ainda, legítima, possui interesse recursal e está regularmente re-
presentada e, sendo beneficiária da justiça gratuita, está dispensada de com-
provar o recolhimento do preparo recursal. Outrossim, não há subsunção às 
hipóteses descritas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, que possam 
acarretar o julgamento monocrático pelo desprovimento do apelo. A dicção do 
caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil deixa transparecer que, em se 
tratando de recurso de apelação, a regra é a atribuição de efeito suspensivo 
ope legis, salvo as hipóteses previstas no § 1º desse dispositivo e em outros di-
plomas legais. Destarte, recebo a apelação em ambos os efeitos, a teor do art. 
1.012, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, à conclusão 
para elaboração de voto a ser apresentado ao colegiado da 2ª Câmara Cível. 
Intimem-se. - Magistrado(a) Roberto Barros - Advs: Vainer Pinto de Carvalho 
(OAB: 49129GO) - Uelc Cassio Nunes (OAB: 50363/GO) - Francisco Valadares 
Neto (OAB: 2429/AC)

Nº 1000804-20.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Cruzeiro do Sul - 
Agravante: José de Oliveira Barboza - Agravado: Ympactus Comercial Ltda 
(Telexfree) - Diante disso, concedo o efeito suspensivo ao presente recurso, 
para obstar os efeitos da decisão impugnada. Dispensada a intimação da parte 
agravada, eis que não completada relação processual. Dispensada a manifes-
tação do órgão ministerial nesta instância, porquanto o caso não se amolda 
a nenhuma das hipóteses legais. Comunique-se ao juízo a quo o teor dessa 
decisão para ciência e cumprimento. Após, à conclusão para efeito de julga-
mento. Intime-se. - Magistrado(a) Júnior Alberto - Advs: Efrain Santos da Costa 
(OAB: 3335/AC)

Nº 1000808-57.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Cruzeiro do Sul - 
Agravante: Antônio Carlos Sarah Pinheiro - Agravado: Ympactus Comercial 
Ltda (Telexfree) - Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela da 
pretensão recursal consistente na exibição de documentos e dados relativos 
aos investimentos que a parte autora/recorrente fez na empresa ré/recorrida. 
Intime-se a empresa ré/recorrida para, querendo, ofertar contrarrazões, nos 
termos do art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo Originário 
o teor da presente decisão, para ciência. Após, à conclusão para efeito de jul-
gamento. - Magistrado(a) Júnior Alberto - Advs: Efrain Santos da Costa (OAB: 
3335/AC)

Nº 1000861-38.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Rio Branco - Agra-
vante: Estado do Acre - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre - DE-
CISAO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tu-
tela recursal, interposto pelo ESTADO DO ACRE contra decisão proferida pelo 
Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco, que, 
nos autos da ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO visando 
assegurar o direito ao transporte escolar adequado às crianças matriculadas 
na Escola Estadual Rural Major João Câncio (autos 0800142-
25.2017.8.01.0081), determinou, liminarmente, que o agravante cumpra, no 
prazo de 30 dias, a obrigação de fazer consistente na adoção de providências 
para regularização do transporte escolar em favor de todos os alunos da Esco-
la Estadual Rural Major João Câncio, sob pena de multa de R$ 3.000,00, limi-
tada ao período de 30 dias. Nas razões do recurso, o Município/agravante 
alega, em suma: i) a impossibilidade de concessão de medida liminar satisfati-
va; ii) a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da 
tutela; iii) a impropriedade da multa cominatória; iv) a necessidade de dilação 
de prazo, redução de valor e do período de incidência da multa. Requer a con-
cessão do efeito suspensivo ao recurso para tolher os efeitos da decisão agra-
vada, ou, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal para dilatar o pra-
zo de cumprimento da decisão, bem como a redução do valor da multa e 
concessão razoável para período de incidência. É o relatório. DECIDO. Conhe-
ço do recurso, pois satisfaz os pressupostos de admissibilidade. De acordo 
com os autos originais, pleiteia-se a antecipação da tutela para obrigar o Esta-

do do Acre a cumprir, no prazo de 30 (trinta) dias, obrigação de fazer consisten-
te na adoção de todas as providências, inclusive eventuais previsões e ajustes 
orçamentários, que garantam a oferta do serviço de transporte escolar adequa-
do, seguro e eficiente em favor de todos os alunos da Escola Estadual Rural 
Major João Câncio que dele necessitem com atenção aos seguintes requisitos 
e medidas: a) utilização de veículos de passageiros com atenção aos requisi-
tos do Código de Trânsito Brasileiro; b) uso de veículos de carga devidamente 
adaptados segundo as regras do CTB e Resolução nº 508/2014 do Conselho 
Nacional de Trânsito (CONTRAN), somente como recurso excepcional e tem-
porário, imprescindível à manutenção do transporte escolar, devidamente jus-
tificado por laudo técnico subscrito por engenheiro civil, que analise as condi-
ções de trafegabilidade das vias que compõe as correspondentes rotas e as 
vantagens na utilização de veículo de carga adaptados, e indique as providên-
cias necessárias a garantir a trafegabilidade para ônibus ou outros veículos de 
passageiros nas vias mencionadas; c) observância dos requisitos inerentes 
aos condutores de veículos de transportes escolares, nos termos do art. 138 
do CTB e Resolução CONTRAN nº 168/2004, dentre outras normas legais e 
regulamentares aplicáveis; d) adoção, no prazo de 60 (sessenta) dias, de pro-
vidências tendentes a garantir a trafegabilidade para ônibus ou outro veículo 
de passageiros nas rotas do transporte escolar, nas vias de acesso sob com-
petência do Estado do Acre, suas autarquias ou empresas públicas; e) compro-
vação de apresentação a outros entes federados e respectivas empresas pú-
blicas ou autarquias, no prazo de 30 (trinta) dias, de eventual demanda 
inerente à conservação das vias de acesso das rotas do transporte escolar, 
caso estas não sejam de responsabilidade do Estado do Acre; ou ainda, deter-
minando outras providências que assegurem o resultado prático equivalente 
ao adimplemento da obrigação, sob pena do pagamento de multa diária no 
valor de R$ 3.000,00 por dia de descumprimento, a ser depositada no Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Branco-AC, criado 
pela Lei Municipal nº 2.150/2015 (art. 21), nos termos do art. 214, do ECA, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas assecuratórias em caso de necessida-
de, conforme art. 213, do mesmo Estatuto e art. 536, do CPC. O juízo de ori-
gem, deferiu o pedido e determinou, liminarmente, que o agravante cumpra, no 
prazo de 30 dias, a obrigação de fazer consistente na adoção de providencias 
para regularização do transporte escolar em favor de todos os alunos da Esco-
la Estadual Rural Major João Câncio, sob pena de multa de R$ 3.000,00. In-
conformado, o Estado do Acre interpõe o presente agravo. É cediço que para 
a concessão do efeito suspensivo e/ou da antecipação da tutela recursal, ne-
cessário que se demonstre a coexistência de probabilidade de provimento do 
recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (arts. 
1.019, I, 995, parágrafo único, e 300, todos do CPC). Destaca-se que a “proba-
bilidade” a que o dispositivo se refere é apurada pelo magistrado através das 
provas produzidas pela parte e da análise do direito aplicável ao caso concreto. 
Pois bem. A Constituição Federal, em seus artigos 23, inciso V; 208, inciso VII 
e 211, caput, disciplinam que: Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] V - proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garan-
tia de: [...] VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. Art. 211. A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), 
por sua vez, em seus artigos 4º, inciso VIII; 10, inciso VI e 11, inciso VI, esta-
belecem que: Art. 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: [...] VIII - atendimento ao educando, em to-
das as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; Art. 
10. Os Estados incumbir-se-ão de: [...] VII - assumir o transporte escolar dos 
alunos da rede estadual. Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: [...] VI - as-
sumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. No mesmo sentido é 
o art. 54, VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, (Lei 8.069/90), que 
estabelece ser dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente “atendi-
mento fundamental, através de programas suplementares de material didático-
-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. Veja-se que é dever 
constitucional do Estado promover o adequado e regular serviço de transporte 
escolar, em plenas condições de segurança, visando efetivar o acesso das 
crianças e adolescentes à educação. Destaco, no ponto, que os documentos 
constantes dos autos originais, em especial a visita técnica realizada na Esco-
la Estadual Rural Major João Câncio (fls. 232/247), revelam, em princípio, que 
há necessidade de regularização do serviço de transporte, conforme pleiteado 
pela parte agravada. Ademais, há o risco de ser prejudicada a formação das 
bases educacionais dos infantes. O argumento de impossibilidade de conces-
são de medida liminar satisfativa em desfavor do ente público não prospera, 
pois é possível desde que deferida com o objetivo de efetivar a garantia cons-
titucional, como é o caso dos autos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA PARA ATENDIMEN-
TO DE ALUNOS ESPECIAIS. OBRA NÃO CONCLUÍDA SATISFATORIAMEN-
TE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PAR-
CIALMENTE PROVIDO. 1. O teor do art. 1º, § 3º, da Lei Federal 8.437/1992, 
sofre relativização, porquanto a proibição refere-se as liminares satisfativas ir-
reversíveis, que inviabilize o retorno ao status quo, o que não é o caso; a regra 
se dirige as procedimentos cautelares e seus pedidos de liminares, mormente 
quando forem ações que pleiteiam pagamento de vantagens pecuniárias a ser-
vidores públicos e/ou reclassificações ou equiparação que acarrete aumento 
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de verbas públicas, cujo julgamento final seja irreversível. 2. Cabível a anteci-
pação de tutela em Ação Civil Pública que visa assegurar direito constitucional 
fundamental como o é a educação para crianças especiais, mediante a deter-
minação de reforma da estrutura física da Escola. 3. É de sabença poder ser 
aplicada multa à fazenda pública, em face das obrigações de direito material 
comportamentais, contempladas às obrigações de fazer ou de não fazer (art. 
536, § 1º, CPC), podendo ser dada a pedido ou, de ofício, pelo Magistrado, 
com o intuito de compelir ao cumprimento da obrigação, ainda que se conside-
re o quantum da multa desarrazoado. 4. À vista de precedentes das Cortes 
Superiores, é possibilitado ao julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a 
periodicidade da multa, conforme se mostre irrisória ou excessiva. 5. Agravo de 
Instrumento conhecido e provido parcialmente. (Relator (a): Desª. Waldirene 
Cordeiro; Comarca: Cruzeiro do Sul; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; 
Data do julgamento: 31/01/2017; Data de registro: 13/02/2017) Em relação ao 
valor medida coercitiva aplicada, tem-se que, se é certo que a fixação de as-
treintes pelo descumprimento de determinação judicial deve se basear nos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade - e, ainda, ter como objetivo 
desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determina-
ção do juízo, certo é também que tal ônus não se converta em meio de enrique-
cimento sem causa do autor. Nesse contexto, entendo que o valor arbitrado a 
título de multa diária (R$ 3.000,00) revela-se exorbitante, devendo ser reduzido 
para R$ 1.000,00. Ademais, no tocante ao prazo para cumprimento da obriga-
ção, entendo ser legítima a pretensão recursal consubstanciada na sua dila-
ção, de modo que, cotejados o direito ao adequado serviço de transporte esco-
lar e a duração regular do processo administrativo para sua regularização, a 
dilação do referido prazo para 90 (noventa) dias se mostra razoável na hipóte-
se. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo e defiro parcialmente o pedi-
do de antecipação de tutela recursal, para reduzir o valor da multa para R$ 
1.000,00, limitada ao período de 30 dias, bem como fixar o prazo de 90 dias 
para cumprimento da decisão de primeiro grau. Publique-se. - Magistrado(a) 
Roberto Barros - Advs: Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana (OAB: 
2567/AC)

Nº 1000890-88.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Cruzeiro do Sul - 
Agravante: Estado do Acre - Agravado: Ministério Público do Estado do Acre 
- Ante o exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria por ocasião do pro-
nunciamento meritório, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação de tutela 
recursal pleiteados. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarra-
zões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Fica dispensada a manifestação da 
Procuradoria Geral de Justiça tendo em vista o Ministério Público ser o autor 
da ação em primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. - Magistrado(a) Júnior Al-
berto - Advs: Nilo Trindade Braga Santana (OAB: 4903/AC)

Nº 1000895-13.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Cruzeiro do Sul - 
Agravante: MARIA DE NEGREIROS - Agravado: Banco Bradesco S/A - Logo, 
ante a ausência de demonstração de elementos que evidenciem a probabili-
dade do direito pleiteado no presente recurso, mantenho inalterada a decisão 
de primeiro grau e, por consectário, indefiro a antecipação da tutela pretendi-
da. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos 
do art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. Desnecessária a manifestação do Órgão 
Ministerial. Após, à conclusão para efeito de julgamento. Intime-se. Publique-
-se. - Magistrado(a) Júnior Alberto - Advs: Cláudia de Freitas Aguirre (OAB: 
261887/SP)

Nº 1000897-80.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento - Bujari - Agravante: 
RORIGO CARDOSO ALVES - Agravado: Djalma Gomes Faria - Decisão (Con-
cessão de liminar) Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela 
provisória de urgência interposto por Rodrigo Cardoso Alves em face da deci-
são proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Bujari nos 
autos n. 0700121-26.2018.8.01.0010, nos seguintes termos: Diante o exposto, 
nos termos dos artigos 300 ao 302 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 
pedido de liminar de Busca e Apreensão de 150 (cento e cinquenta) Bois de 24 
(vinte e quatro) meses, na propriedade do Senhor RODRIGO CARDOSO AL-
VES, proprietário da Fazenda Oriente, localizada na Estrada Transacreana, 
Km 105, devendo tais ficarem indisponíveis até decisão final. Com isso, oficie-
-se também junto ao IDAF para as providências da espécie. O agravante, alu-
dindo a declarações prestadas pelo próprio agravado, em sede policial, historia 
que o recorrido fizera anúncio ostensivo de sua intenção em vender imóvel 
rural denominado Fazenda Nova Esperança, localizada no Município de Boca 
do Acre, que provocara o interesse de Renato Souza Santos, a ponto de inicia-
rem tratativas de compra e venda, posteriormente formalizadas em contrato de 
promessa particular irretratável de compra e venda, que envolveu três imóveis, 
semoventes e veículo, ao preço convencionado de R$ 5.200.000,00 (cinco mi-
lhões e duzentos mil reais). Após tecer considerações a respeito da liberdade 
e espontaneidade com que o agravado celebrara a promessa de compra e 
venda, assere que ele não se acautelara o suficiente, já que mesmo sem rece-
ber o valor ajustado transferira a posse de seus bens para o comprador, que 
logo após ter aberto cadastro perante o IDAF, teria anunciado a venda dos 
semoventes no mercado local. Relata que o agropecuarista Brunno Castrillon 
Menezes, após ser contatado pelo intermediador Felipe Venturim, comprara os 
semoventes, num total de R$ 148 cabeças, pelo preço de R$ 220.000,00 (du-
zentos e vinte mil reais), dos quais R$ 200 mil teriam sido depositados na 
conta bancária de Renato Souza Santos e o restante na pertencente à esposa 
do próprio Felipe Venturim e a partir daí entregue ao dito Renato Souza. Diz 
que Brunno Castrillon Menezes oferecera-lhe o gado, pelo qual pagara o valor 
de R$ 225.803,40 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e qua-

renta centavos), correspondente ao preço praticado no mercado local de R$ 
123,00 por arroba. A partir de tais reconstituições, dissente das alegações do 
agravado, quanto às circunstâncias em que foi celebrado o negócio originário 
envolvendo o agravado e Renato Souza Santos e as posteriores negociações 
que culminaram com a aquisição dos semoventes por si. Ressalta, ainda, que 
por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão foram incluí-
dos dois bois além dos 148 adquiridos de Brunno Castrillon e que apenas 114 
foram identificados com a marca de Renato Souza Santos. Afirma ser terceiro 
de boa-fé, já que desconhecia o negócio envolvendo o agravado e que a ope-
ração de compra e venda do gado ocorrera de forma regular. Sustenta a in-
competência relativa do juízo a quo, a teor do art. 46 do Código de Processo 
Civil e art. 53, III, d, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado 
do Acre. Discorre sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência, 
como o sério risco de dano representado pela tentativa do agravado em conti-
nuar vendendo seus imóveis, inclusive a fazenda para a qual foram transporta-
dos os semoventes após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 
Pugna pela reforma da decisão agravada com a expedição da mandado de 
reversão da posse dos semoventes, nomeando-lhe fiel depositário, além de 
reconhecer a incompetência relativa do Juízo da Comarca de Bujari, com a 
consequente remessa à Comarca de Sena Madureira. Por fim, aventou a pos-
sibilidade de acautelar o deferimento da tutela com a caução do valor dos 
bens, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O instrumento é 
formado pelos documentos de páginas 12/136. É o relatório. Decido. Inicial-
mente, constato que o recurso é tempestivo, preparado e atende os pressu-
postos de admissibilidade recursal discriminados nos arts. 1.016 e 1017, do 
CPC, razão pela qual conheço do Agravo. Passo, então, ao exame da liminar 
vindicada. A esse respeito, consigno que a concessão do efeito suspensivo ao 
recurso depende da presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in 
mora, assim entendidos, respectivamente, como a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, 
do CPC. No caso, afigura-se razoável a concessão da tutela provisória recur-
sal, desde que conformada nos limites traçados nesta decisão. De fato, a pro-
messa de compra e venda - de cuja falsidade inexistem indícios - firmada entre 
o agravado Djalma Gomes Farias e Renato Souza Santos (pp. 79/80) contra-
dizem a versão constante da petição inicial da ação anulatória de negócio jurí-
dico cumulada com busca e apreensão de semoventes. É dizer, por esse do-
cumento não apenas o agravado teria vendido três propriedades rurais 
(Fazenda Nova Esperança, Fazenda Ipiranga e Colônia Santa Rosa), como 
também 1 quadríciclo, cento e cinquenta bois, 4 mulas, 2 burros e 5 cavalos, o 
que diverge frontalmente das alegações de que o negócio firmado com Renato 
Souza Santos envolveria a compra e venda verbal apenas do gado. A julgar, 
então, por esse pré-contrato, o agravante seria um terceiro estranho àquela 
negociação e como tal a invocação da boa-fé e também a ocorrência de tradi-
ção dos semoventes ganhariam bastante consistência. Ademais, o relatório de 
guia de transferência animal (GTA’s) emitido pelo Instituto de Defesa Animal do 
Acre - IDAF (p. 104 desses autos) dá conta que os bovinos foram transferidos 
do cadastro de Renato Souza Santos para Rodrigo Cardoso Alves, o que refor-
ça a ideia de que houve a tradição dos semoventes, objeto do negócio jurídico 
anterior pactuado entre Djalma Gomes Farias e Renato Souza Santos (pp. 
79/80). Nessa linha de raciocínio, entendo que manter o rebanho apreendido 
sob depósito do agravado não convém nas atuais circunstâncias; de outro 
lado, simplesmente conceder a tutela provisória sem impor à parte beneficiada 
a prestação de qualquer contracautela implicará em vulneração da efetividade 
do processo. Esse é típico cenário em que a tutela de urgência pode ser con-
dicionada à prestação de caução, mais precisamente em depósito judicial de 
valores, consoante lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Como a litera-
lidade do dispositivo determina, a prestação da contracautela não é medida 
obrigatória, que se imponha em toda hipótese de concessão de tutela de ur-
gência, sendo claro que o juiz poderá exigir a prestação de caução a depender 
do caso concreto. Entendo que a prestação de caução só deve ser exigida 
quando o juiz estiver em dúvida a respeito da concessão da tutela de urgência 
e notar, no caso concreto, a presença da irreversibilidade recíproca. Como 
sabe que a não concessão pode sacrificar o direito alegado da parte ou o re-
sultado útil do processo e qua concessão gerará uma situação fática irreversí-
vel, tendo dúvida a respeito de tal concessão, exigirá da parte a prestação de 
caução.” Isso posto, sem prejuízo de reavaliação, concedo a tutela provisória 
recursal pretendida pelo agravante, de sorte a determinar-lhe a devolução dos 
semoventes, condicionando-a, todavia, ao depósito em juízo, por parte do re-
corrente, do valor de R$ 200.000,00 (cento e onze mil e seiscentos reais), ad-
mitida sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor 
correspondente, acrescido de trinta por cento. Observo que uma vez cauciona-
da, a organização e as despesas com remoção dos semoventes correrão por 
conta do recorrente. Intime-se a parte Agravada para que ofereça as contrarra-
zões, no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se ao juízo a quo 
para ciência, haja vista que a execução dessa decisão e o depósito judicial 
deverão ser efetivados no primeiro grau de jurisdição. Acrescento que o cum-
primento do mandado com a presença do oficial de justiça deve ser realizado 
com a identificação (aferição da marca) e pesagem dos semoventes a serem 
transportados, ainda que essa última providência, por questões de logística e/
ou trafegabilidade, ocorra em propriedade diversa da que se encontra os bovi-
nos, desde que em local próximo ao local de embarque. O oficial de justiça fica 
autorizado a realizar imagens do lote de animais a serem transportados para 
instruir circunstanciadamente a certidão de cumprimento do mandado. Após, 
retornem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. - Magistrado(a) Rober-
to Barros - Advs: Antonio Olimpio de Melo Sobrinho (OAB: 3354/AC) - Luciana 
Xavier Ferreira (OAB: 4911/AC)
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 RELATÓRIO ESTATÍSTICO 
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º A 30 DE ABRIL DE 2018
1. PRODUTIVIDADE

DESEMBARGADORES RESÍDUO 

ENTRADA SAÍDA
ACORDÃOS             PUBLICADOS DECISÕES 

INTERLOCU-
TÓRIAS

SUSPENSOS   
SOBRES-

TADOS

ACERVO 
PENDENTE DISTRIBUÍDOS   REDISTRIBUÍDOS

REATIVADOS E 
RECONS. DE DEC. 

MONOCRÁTICA  

REDISTRIBUÍDOS 
POR IMPEDIMENTOS,     

SUSPEIÇÃO  E OUTROS  

JULGADOS

COLEGIADO MONOCRÁTICA POR 
RELATORIA

 POR 
DESIGNAÇÃO

JÚNIOR ALBERTO 121 49 1 0 0 43 11 65 1 15 4 117

ROBERTO BARROS 270 61 6 0 0 70 12 95 0 43 2 255

REGINA FERRARI 119 41 3 1 4 37 8 64 2 13 6 115

WALDIRENE CORDEIRO 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

SAMOEL EVANGELISTA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8

TOTAL 524 151 1 4 150 31 224 3 71 25 501

Meta 1 “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2017”.

2. INCIDENTES - PRODUTIVIDADE

DESEMBARGADORES RESÍDUO 

ENTRADA SAÍDA
ACERVO         

PENDENTE DISTRIBUÍDOS REDISTRIBUIDOS  
REATIVADOS E 

RECONS. DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA  

REDISTRIBUÍDO POR 
IMPEDIMENTO E OUTROS

JULGADOS

COLEGIADO   MONOCRÁTICAS      

JÚNIOR ALBERTO 10 10 0 0 0 3 1 16

ROBERTO BARROS 19 3 0 0 0 5 1 16

REGINA FERRARI 18 7 0 0 0 10 0 15

WALDIRENE CORDEIRO 5 0 0 1 0 1 1 4

TOTAL 52 20 0 1 0 19 3 51

Rio Branco-Ac, 2 de maio de 2018.

Desembargador Júnior Alberto                                                   Maria Lúcia Rodrigues Gabriel
                                                                  Presidente                                                                                  Técnico Judiciário

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS - MOVIMENTAÇÃO DE ABRIL DE 2018

RELATOR RESÍDUO DISTRIBUÍDOS JULGADOS REDISTRIBUÍDOS SALDO ACÓRDÃOS PUBLICADOS

Des.ª EVA EVANGELISTA 1 0 0 0 1 0

Des. ROBERTO BARROS 0 0 0 0 0 0

Des.ª CEZARINETE ANGELIM 2 0 0 0 2 0

Des.ª REGINA FERRARI 1 1 0 0 2 0

Des. JÚNIOR ALBERTO 1 1 1 0 1 0

TOTAL 5 2 1 0 6 0

Rio Branco-Ac, 4 de maio de 2018.
      

Desembargador Francisco Djalma                    Belª. Denizi Reges Gorzoni                  Maria Lúcia Rodrigues Gabriel
                             Vice-Presidente do Tribunal de Justiça                           Diretor Judiciário                                 Supervisora Administrativa

CÂMARA CRIMINAL
Acórdão n.: 26.424
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0000685-73.2018.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Dayan Moreira Albuquerque
Agravado: Francisco das Chagas Rocha Leal
Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)
Advogado: Lana dos Santos Rodrigues Santiago (OAB: 4273/AC)
Assunto: Regressão de Regime

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE RE-
GIME. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SU-
PERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREEN-
CHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL 
PREJUDICADO.
1. Constatando-se que a interposição do presente agravo em execução pos-
suía por exclusivo objeto debater o não preenchimento de requisito objetivo 
para a progressão de regime prisional, tem-se que o fato do Agravado ter atin-
gido o período para a obtenção do reportado benefício impõe a prejudicialidade 
do recurso ante a perda do seu objeto.
2. Agravo em execução penal prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 
0000685-73.2018.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, 

julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.425
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0001127-39.2018.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Agravante: Ualas Pinto Amancio Rodrigues
Advogado: Patrich Leite de Carvalho (OAB: 3259/AC)
Agravado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Bernardo Fiterman Albano
Assunto: Regressão de Regime

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM REGIME DISCIPLI-
NAR DIFERENCIADO. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DO 
JUÍZO MONOCRÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RE-
CURSO.
1. Observadas as disposições legais aplicáveis à hipótese, justifica-se a inclu-
são de preso no Regime Disciplinar Diferenciado.
2. O Regime Disciplinar Diferenciado corresponde a uma expectativa da socie-
dade e ao resguardo da ordem pública, quando confere maior rigor no cum-
primento e na execução da pena privativa de liberdade, desde que obedecido, 
como no caso, o princípio da proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 
0001127-39.2018.8.01.0001, ACORDAM, por unanimidade, os Senhores De-
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sembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, 
em negar provimento ao agravo em execução penal, nos termos do voto do 
relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.426
Classe: Apelação n. 0001510-79.2016.8.01.0003
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Revisor: Des. Elcio Mendes
Apelante: Kalielton Rodrigues de Lima
D. Público: Michael Marinho Pereira (OAB: 3017/AC)
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotora: Joana Darc Dias Martins
Assunto: Direito Penal

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUR-
GÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO 
EFICIENTE. PALAVRAS FIRMES DA VÍTIMA. NÃO PROVIMENTO DO APE-
LO. 

1. A existência de prova suficiente de autoria e materialidade justifica a conde-
nação nos moldes propostos pela instância singela, não havendo que cogitar 
em solução absolutória.

2. Em crimes patrimoniais, cuja ocorrência dá-se normalmente na clandestini-
dade, a palavra da vítima quando coerente, firme, e forma um conjunto proba-
tório eficiente com as demais provas produzidas no curso da instrução criminal, 
a condenação é medida que se impõe

3. Apelo desprovido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0001510-
79.2016.8.01.0003, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, em negar 
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais ar-
quivadas.

Rio Branco – Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.427
Classe: Apelação n. 0001899-70.2016.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Revisor: Des. Elcio Mendes
Apelante: Robson Pinheiro de Almeida
D. Pública: Simone Jaques de Azambuja Santiago (OAB: 2405/AC)
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotora: Maria Fátima Ribeiro Teixeira
Assunto: Homicídio Qualificado

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA 
DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. 

1.A intimação da Defensoria Pública deve ocorrer de forma pessoal, e o prazo 
para interposição do recurso é contado a partir do momento que os autos che-
gam ao setor administrativo da instituição.
2.A reforma da decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, por 
considerá-lo intempestivo, é medida necessária.
3.Provimento do Recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0001899-
70.2016.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, dar provi-
mento ao recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n. : 26.428
Classe : Apelação n. 0010556-64.2017.8.01.0001
Foro de Origem : Rio Branco
Órgão : Câmara Criminal
Relator : Des. Pedro Ranzi
Revisor : Des. Elcio Mendes
Apelante : Márcio Nascimento de Oliveira
D. Público : Michael Marinho Pereira (OAB: 3017/AC)
Apelado : Ministério Público do Estado do Acre
Promotora : Joana Darc Dias Martins
Assunto : Roubo Majorado

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. 
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DES-
PROVIMENTO DO APELO.
1. In casu, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal em face de ter sido 
valorada negativamente circunstância judicial.
2. Estando a pena-base devidamente fundamentada em elementos concretos 
existentes no processo e, em conformidade com os critérios de discricionarie-
dade do Juiz singular, não é cabível a reforma.
3. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0010556-
64.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provi-
mento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.429
Classe: Apelação n. 0011062-74.2016.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Revisor: Des. Elcio Mendes
Apelante: Cleodomar Galvão da Silva
D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC)
Apelante: Jeferson Damasceno da silva
D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC)
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Wendy Takao Hamano
Assunto: Roubo Majorado

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CON-
CURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOL-
VIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS 
DE POLICIAIS. VALIDADE. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓ-
RIO E DA AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDA-
DE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MINORAÇÃO DAS 
PENAS DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS 
DE LIBERDADE. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.
1. Estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas do 
crime de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restri-
ção da liberdade das vítimas, não há como prosperar os pleitos de absolvição.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial valor 
probatório, visto que, geralmente são praticados na clandestinidade, sem a 
presença de testemunhas presenciais.
3. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Colenda Câmara Cri-
minal, são válidos os depoimentos dos policiais em Juízo, mormente quando 
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas 
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na 
espécie em exame. 
4. Sendo reconhecidas e aplicadas circunstâncias judiciais desabonadoras, 
autorizam um incremento na pena basilar, não havendo, pois, reparos a operar 
no ponto em referência.
5. A pena de multa é regida por um sistema bifásico, de forma que, em primeiro 
momento deve-se escolher a quantidade e por último atribuir o valor para cada 
dia-multa. 
6. Para se mensurar a quantidade de dias-multa é imprescindível a observân-
cia do sistema trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, tendo em vista 
a natureza jurídica da pena, devendo guardar proporcionalidade com a pena 
privativa de liberdade cominada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0011062-
74.2016.8.01.0001, ACORDAM, por unanimidade, os Senhores Desembarga-
dores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar 
provimento aos apelos, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
arquivadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.430
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0012059-23.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Dayan Moreira Albuquerque
Agravado: Israel Lima Costa
Advogada: Gisele Vargas Marques Costa (OAB: 3897/AC)
D. Público: Luis Gustavo Medeiros de Andrade (OAB: 181486/RJ)
Assunto: Progressão de Regime

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE RE-
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GIME. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SU-
PERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREEN-
CHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL 
PREJUDICADO.

1. Constatando-se que a interposição do presente agravo em execução pos-
suía por exclusivo objeto debater o não preenchimento de requisito objetivo 
para a progressão de regime prisional, tem-se que o fato do Agravado ter atin-
gido o período para a obtenção do reportado benefício impõe a prejudicialidade 
do recurso ante a perda do seu objeto.
2. Agravo em execução penal prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 
0012059-23.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, 
julgar prejudicado o Agravo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.431
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0014396-82.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Dayan Moreira Abuquerque
Agravado: Edivaldo de Oliveira Plácido
D. Público: Luis Gustavo Medeiros de Andrade (OAB: 181486/RJ)
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE RE-
GIME. AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E SU-
PERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. PREEN-
CHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL 
PREJUDICADO.

1. Constatando-se que a interposição do presente agravo em execução pos-
suía por exclusivo objeto debater o não preenchimento de requisito objetivo 
para a progressão de regime prisional, tem-se que o fato do Agravado ter atin-
gido o período para a obtenção do reportado benefício impõe a prejudicialidade 
do recurso ante a perda do seu objeto.
2. Agravo em execução penal prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 
0014396-82.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, 
julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.432
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0014453-03.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Agravado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Dayan Moreira Albuquerque
D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 111386/MG)
Assunto: Livramento Condicional

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE DU-
RANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA 
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE. CON-
TAGEM DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução de pena, interrompe-se 
a contagem do prazo para a concessão do Livramento Condicional, somando-
-se as penas e iniciando o prazo após o trânsito em julgado da nova conde-
nação.
2. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n. 
0014453-03.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do voto do relator e das mídias digi-
tais arquivadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.433
Classe: Apelação n. 0014707-44.2015.8.01.0001

Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Revisor: Des. Elcio Mendes
Apelante: Elizeu de Alencar Araújo
Advogada: Gisele Vargas Marques Costa (OAB: 3897/AC)
Apelante: Ocirlândio da Silva e Silva
Advogada: Gisele Vargas Marques Costa (OAB: 3897/AC)
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotora: Joana Darc Dias Martins
Assunto: Direito Penal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. LATROCÍNIO. PLEITO 
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. 
PALAVRAS FIRMES DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. REFORMA NA 
DOSIMETRIA DAS PENAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS A AMBOS OS APELAN-
TES. NÃO PROVIMENTO DO APELO.

4.A existência de prova suficiente de autoria e materialidade justifica a conde-
nação nos moldes propostos pela instância singela, não havendo que cogitar 
em solução absolutória.

2. É por demais consabido que a palavra das vítimas em crimes patrimoniais, 
os quais ocorrem normalmente às escondidas, quando coerentes no conjunto 
probatório são provas firmes a garantir condenação.

3. O reconhecimento de circunstâncias judiciais desabonadoras, autorizam um 
incremento na pena basilar, não havendo, pois, reparos a operar no ponto em 
referência. 

4. Não provimento do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0014707-
44.2015.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar 
provimento aos apelos, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
arquivadas.

Rio Branco – Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.434
Classe: Apelação n. 0032689-13.2011.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Revisor: Des. Elcio Mendes
Apelante: Nildo Júnior do Nascimento
Advogado: Marcelo Santos Asensi (OAB: 3027/AC)
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Wendy Takao Hamano
Assunto: Direito Penal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. (ART. 157, 
§2º,INCISO I e II DO C.P.). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSI-
BILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. RÉU CONFESSO. 
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEVIDOS NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 
APELO NÃO PROVIDO. 

5.Autoria e materialidade configuradas, inclusive pelo expresso reconhecimen-
to do réu pelas vítimas, bem como pela confissão do mesmo.
6.Conjunto probatório suficiente para manter o decreto condenatório.
3. A pena-base encontra justificativa no exame do juízo a quo acerca das cir-
cunstâncias judiciais quando valorou negativamente (circunstâncias do crime), 
e ainda o referido magistrado utilizou a majorante do concurso de pessoas na 
primeira fase da dosimetria quando da fixação da pena-base como circunstân-
cia judicial do art. 59, do Código Penal, para elevar a pena-base em 09(nove) 
meses acima do mínimo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0032689-
13.2011.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negar 
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais ar-
quivadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.435
Classe: Conflito de Jurisdição n. 0100022-38.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
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Suscitante: Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio 
Branco
Suscitado: Juízo de Direito da Vara de Proteção À Mulher da Comarca de Rio 
Branco
Assunto: Jurisdição e Competência

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL PRATICADA 
SOB O ÂMBITO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MU-
LHER. COMPETÊNCIA DA VARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA 
DE RIO BRANCO/AC. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Compete ao Tribunal do Júri processar e julgar os crimes dolosos contra a 
vida (Art. 5º XXXVIII, letra “d”, da Constituição Federal).
2. Ausente o animus necandi - intenção de matar – se exclui a competência do 
Tribunal do Júri, devendo o feito ser apreciado pelo Juízo da Vara de Proteção 
à Mulher da Comarca de Rio Branco/AC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição n. 0100022-
38.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, declarar 
competente o Juízo Suscitado, nos termos do voto do relator e das mídias 
digitais gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.436
Classe: Apelação n. 0500259-89.2017.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Revisor: Des. Elcio Mendes
Apelante: V. F. da S.
D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ)
Apelado: M. P. do E. do A.
Promotor: Mariano Jeorge de Sousa Melo
Assunto: Direito Penal

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA 
PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ESCORREITA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 
CONTINUIDADE DELITIVA. DIMENSÃO DO AUMENTO. NÚMERO DE IN-
FRAÇÕES. NÃO PROVIMENTO DO APELO.
1. Sendo a pena em abstrato do crime de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, e tendo 
o Magistrado sentenciante fixado a reprimenda base em 10 (dez) anos, diante 
da presença de 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamen-
te fundamentadas, não há correção a ser realizada na dosimetria.
2. Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-
-se, conforme jurisprudência pátria, a fração de aumento de 2/3 (dois terços), 
para 7 (sete) ou mais infrações, como in casu.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0500259-
89.2017.8.01.0081, ACORDAM, por unanimidade, os Senhores Desembar-
gadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
arquivadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.437
Classe: Apelação n. 0500573-06.2015.8.01.0081
Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Revisor: Des. Elcio Mendes
Apelante: L. M. N. G.
D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC)
Apelado: M. P. do E. do A.
Promotor: Mariano Jeorge de Sousa Melo
Assunto: Direito Penal

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IM-
POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA 
DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. QUANTUM DA PENA. DIMI-
NUIÇÃO. INVIABILIDADE. ESCORREITA DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA DIS-
CRICIONARIEDADE MOTIVADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. 
VEDAÇÃO. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. NÃO 
PROVIMENTO DO APELO.
1. Estando a autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável devi-
damente comprovadas nos autos, por meio de prova pericial e testemunhal, 
inviável o pleito absolutório.
2. Em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima, especialmente quando 
corroborada por outros elementos probatórios, possui vigoroso valor probató-
rio, posto que, na maior parte dos casos, tais delitos, por sua própria natureza, 
não contam com testemunhais presenciais. 

3. Tendo o Juízo sentenciante fixado de modo escorreito a dosimetria da re-
primenda, sobretudo diante da sua fixação no mínima legal previsto para a 
espécie, não há que se falar em redimensionamento da pena. 
4. O Magistrado nos critérios de fixação da pena não segue uma regra objetiva, 
já que não se trata de uma simples operação aritmética, devendo, no entanto, 
realizar um exercício de discricionariedade motivada, dentro dos critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade.
5. Tendo havido pedido expresso na inicial acusatória de reparação mínima à 
vítima, bem como submetido ao contraditório, e ainda, fixado em valor razoá-
vel, não há modificação a ser realizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0500573-
06.2015.8.01.0081, ACORDAM, por unanimidade, os Senhores Desembar-
gadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em 
negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
arquivadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.438
Classe: Mandado de Segurança n. 1000411-95.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Impetrante: Gleison Rodrigues da costa
Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 777/AC)
Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio 
Branco-AC
Assunto: Crimes de Trânsito

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO 
PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REVOGAÇÃO DE DE-
CISÃO ORIUNDA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RIO 
BRANCO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. VIA ELEITA 
INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. NATUREZA 
DE ORDEM PÚBLICA. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE 
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. 
7.Incabível o manejo de mandado de segurança impetrado contra decisão ju-
dicial, oriunda do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio 
Branco, que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 
estatal, eis que o ato judicial seria passível de recurso de agravo em execução, 
nos termos do art. 197, da Lei de Execuções Penais.
8.Embora o habeas corpus, de igual modo, não possa ser utilizado como subs-
titutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa 
garantia constitucional, nada impende que diante de flagrante ilegalidade ou 
da natureza da matéria a ser analisada, haja a possibilidade de conceder a 
ordem de ofício.
9.No caso sub examine, constatado que entre os marcos interruptivos não 
transcorreu o período suficiente para fins de reconhecimento da prescrição da 
pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, inviável a concessão 
de habeas corpus ex officio.
10.Mandado de segurança não conhecido. Ordem de habeas corpus não con-
cedida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 
1000411-95.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, 
não conhecer do Mandado de Segurança, nos termos do voto do relator e das 
mídias digitais gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.439
Classe: Habeas Corpus n. 1000697-73.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Impetrante: RÁVILLA ENDY DA ROCHA CUNHA DE BRITO
Advogada: RÁVILLA ENDY DA ROCHA CUNHA DE BRITO (OAB: 4482/AC)
Paciente: Elizabeth da Silva Santiago
Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco
Assunto: Crimes Contra As Relações de Consumo

HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 7º, IX, LEI 8.137/90. SUSPENSÃO CON-
DICIONAL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUB-
JETIVO DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Considerando que a pena in concreto para o crime contido no Art. 7º, da Lei 
8.137/90, encontra-se no intervalo de 2 a 5 anos detenção OU MULTA, a pro-
posta de suspensão condicional do processo se afigura como direito subjetivo 
do réu.
2. Quando para o crime seja prevista, alternativamente, pena de multa, que é 
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menos gravosa do que qualquer pena privativa de liberdade ou restritiva de 
direito, tem-se por satisfeito um dos requisitos legais para a suspensão condi-
cional do processo. 
3. Os fundamentos utilizados pelo Parquet Estadual para obstar a oferta da 
suspensão condicional do processo à Paciente, notadamente o quantum míni-
mo da pena, não merece guarida.
4.Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 1000697-
73.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, em con-
ceder a Ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco – Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.440
Classe: Habeas Corpus n. 1000793-88.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Brasileia
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Impetrante: GERALDO PEREIRA DE MATOS FILHO
Advogado: Geraldo Pereira de Matos Filho (OAB: 2952/AC)
Paciente: Jairo Felipe Nascimento
Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasileia - Acre
Assunto: Direito Penal

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
TRÁFICO DE DROGAS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LAVA-
GEM DE CAPITAIS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ESTELIONATO. RECEPTA-
ÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGA-
ÇÃO. PERDA DO OBJETO.

1.Demonstrado que o paciente já se encontra em liberdade, em razão da revo-
gação da sua prisão preventiva pela própria autoridade apontada como coato-
ra, cessam os motivos que ensejaram a sua impetração, restando prejudicada 
a Ordem. 

2. Habeas Corpus prejudicado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 1000793-
88.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, em julgar 
a Ordem prejudicada, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gra-
vadas.

Rio Branco – Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.441
Classe: Habeas Corpus n. 1000814-64.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Impetrante: Helane Christina da Rocha Silva
Advogada: Helane Christina da R. Silva (OAB: 4014/AC)
Paciente: Humberto Vieira da Silva
Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco
Assunto: Colaboração Com Grupo, Organização Ou Associação Destinados À 
Produção Ou Tráfico de Drogas

HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA 
PENA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. AU-
SÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas cor-
pus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e em lou-
vor à lógica do sistema recursal.
2. In casu, foi impetrado indevidamente a ordem como substitutivo de Recurso 
de Agravo em Execução, fato que, diante da ausência de flagrante ilegalidade, 
gera o não conhecimento do feito.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 1000814-
64.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, não co-
nhecer do writ, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.442
Classe: Habeas Corpus n. 1000816-34.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Pedro Ranzi
Impetrante: LAIZA DOS ANJOS CAMILO
Advogada: LAIZA DOS ANJOS CAMILO (OAB: 6921/RO)
Paciente: Aldo Joel Pinheiro neto

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feijó
Assunto: Homicídio Simples

HABEAS CORPUS. TRAFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PRE-
VENTIVA. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS. CONDI-
ÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO 
DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊN-
CIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Verificando-se comprovada a materialidade do crime, havendo indícios su-
ficientes da sua autoria e presentes ainda os motivos autorizadores da de-
cretação da prisão preventiva, não há que se falar em constrangimento ilegal 
e ausência de fundamentação na Decisão que decretou a prisão preventiva, 
impondo-se a denegação da Ordem.
2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o exces-
so de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorreu 
na presente hipótese, em que o atraso no encerramento da instrução criminal 
não extrapola os limites da razoabilidade. 
3. Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 1000816-
34.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, denegar 
a ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2018.

Acórdão nº: 26.443
Classe: Apelação n. 0000078-94.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Elcio Mendes
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Diego Ferreira de Souza
D. Público: GERSON BOAVENTURA DE SOUZA (OAB: 2273/AC)
Apelante: Lucas Gonçalves Soares
D. Público: GERSON BOAVENTURA DE SOUZA (OAB: 2273/AC)
Apelante: Genilson Menezes de Souza
D. Público: GERSON BOAVENTURA DE SOUZA (OAB: 2273/AC)
Apelante: Maycon da Silva de Almeida
D. Público: GERSON BOAVENTURA DE SOUZA (OAB: 2273/AC)
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotora: Aretuza de Almeida Cruz
Assunto: Direito Penal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICA-
DO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DES-
PROVIMENTO.
1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as cir-
cunstâncias judiciais forem favoráveis. 
2. Apelo conhecido e desprovido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000078-
94.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provi-
mento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.
Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.444
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0001519-86.2017.8.01.0009
Foro de Origem: Senador Guiomard
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Elcio Mendes
Agravante: Vancler de Souza da Silva
D. Público: Luis Gustavo Medeiros de Andrade (OAB: 181486/RJ)
Agravado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Walter Teixeira Filho
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊN-
CIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS PARA ANÁLISE RECURSAL. ÔNUS DO 
AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO. 
1. É obrigação do recorrente indicar e conferir as peças que deverão acompa-
nhar o recurso (art. 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal). 
2. Agravo em Execução Penal não conhecido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 
0001519-86.2017.8.01.0009, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, 
não conhecer do agravo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais 
arquivadas.

Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.
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Acórdão n.: 26.445
Classe: Apelação n. 0008586-97.2015.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Elcio Mendes
Revisor: Des. Samoel Evangelista
Apelante: Isaias Tomaz Santana
D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC)
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho
Assunto: Direito Penal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADUL-
TERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOL-
VIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 
DOLO PRESENTE. DESPROVIMENTO.
1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do agente pelo 
crime de receptação dolosa.
2. É considerada como conduta típica a simples ação de alterar, com fita ade-
siva, a placa de veículo automotor.
3. Apelo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0008586-
97.2015.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provi-
mento ao apelo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.446
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0014222-73.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Elcio Mendes
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Dayan Moreira Abuquerque
Agravado: Carlos Felipe de Andrade Rodrigues
D. Público: Luis Gustavo Medeiros de Andrade (OAB: 181486/RJ)
Assunto: Pena Privativa de Liberdade

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PROGRESSÃO. 
CONCESSÃO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉ-
RITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Verificado que o Agravado durante a tramitação do recurso atingiu o requisi-
to objetivo para progressão de regime, cessam os motivos de sua interposição, 
restando o pleito prejudicado. 
2. Agravo em Execução Penal prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
0014222-73.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, 
julgar prejudicado o Agravo em Execução Penal, ante a perda superveniente 
do objeto, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.447
Classe: Agravo de Execução Penal n. 0014437-49.2017.8.01.0001
Foro de Origem: Rio Branco
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Elcio Mendes
Agravante: Richardson Araújo Feitosa
D. Público: Bruno José Vigato (OAB: 111386/MG)
Agravado: Ministério Público do Estado do Acre
Promotor: Dayan Moreira Albuquerque
Assunto: Livramento Condicional

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. MA-
NUTENÇÃO DA DATA-BASE. DIA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERA-
ÇÃO. CONTAGEM DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CON-
DENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução de pena, interrompe-se 
a contagem do prazo para a concessão do Livramento Condicional, somando-
-se as penas e iniciando o prazo após o trânsito em julgado da condenação 
superveniente.
2. Agravo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 
0014437-49.2017.8.01.0001, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, 
negar provimento ao Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do relator 
e das mídias digitais arquivadas.

Rio Branco- AC, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.448
Classe: Habeas Corpus n. 1000794-73.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Elcio Mendes
Impetrante: Silmer Cavalcante do Nascimento
Advogado: Silmer Cavalcante do Nascimento (OAB: 3070/AC)
Paciente: Eronilson Oliveira da Silva
Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feijó
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁ-
FICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMI-
NOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. 
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABI-
LIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NEGATI-
VA DE AUTORIA. INACEITABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REVO-
GAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E 
INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DECISÃO CAUTELAR FUNDA-
MENTADA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO NECESSÁ-
RIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. 
DENEGAÇÃO. 
1. O prazo para encerramento da instrução processual deve ser aferido dentro 
dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que 
venham a retardar o trâmite criminal.
2. As condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão pre-
ventiva quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção 
da custódia.
3. Via eleita inadequada para avaliar as provas atinentes à autoria delitiva, vez 
que cabe à instrução processual, sendo inviável a realização de tal análise por 
meio de Habeas Corpus.
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, bem como pre-
enchidos os seus pressupostos, para a garantia da ordem pública e aplicação 
da lei penal.

5. Impossível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, eis que a se-
gregação cautelar foi decretada de acordo com fatos concretos apurados até 
o momento.
6. Habeas Corpus conhecido e denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 1000794-
73.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, denegar a 
ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.

Acórdão n.: 26.449
Classe: Habeas Corpus n. 1000798-13.2018.8.01.0000
Foro de Origem: Feijó
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Elcio Mendes
Impetrante: Silmer Cavalcante do Nascimento
Advogado: Silmer Cavalcante do Nascimento (OAB: 3070/AC)
Paciente: Evenilson Félix Cavalcante
Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feijó
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁ-
FICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. EXCESSO DE 
PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. DEMORA PARA 
JULGAMENTO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS 
CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO. 
1. Verificado o excesso de prazo para julgamento, sem que a defesa tenha 
dado causa ao atraso, a prisão deve ser relaxada. 
2. Habeas Corpus conhecido e concedido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 1000798-
13.2018.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, conceder a 
ordem, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018. 

Acórdão nº 26.450
Apelação Criminal nº 0003126-61.2017.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisor : Des. Pedro Ranzi
Apelante: Ana Cláudia da Cunha Dantas
Apelante: Sauliane Aparecida Ferreira de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
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Defensor Público: João Ildair da Silva 
Promotor de Justiça: Marcos Antônio Galina
Procuradora de Justiça: Patrícia de Amorim Rêgo

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Prova da autoria e da materialidade. Va-
lidade do depoimento de policiais. Impossibilidade de redução da pena base. 
Ausência dos requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena.

- Os elementos constantes dos autos permitem identificar com precisão o crime 
de tráfico de drogas havido e a impossibilidade de absolvição, especialmente 
diante das circunstâncias do caso concreto.

- O depoimento de policial merece credibilidade como elemento de convicção, 
constituindo-se como prova apta a respaldar a condenação das apelantes. 

- A fixação da pena base está devidamente fundamentada, sendo possível per-
ceber que não houve nenhum exagero por parte da Juíza singular, já que foi 
aplicada levando em consideração circunstância judicial negativa e a natureza 
da droga apreendida.

- O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Dro-
gas, pressupõe o atendimento dos requisitos ali previstos. A ausência de quais-
quer deles afasta a sua aplicação, devendo ser mantida a Sentença que assim 
decidiu. 

- Recurso de Apelação Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0003126-
61.2017.8.01.0001, acordam, à unanimidade, os Membros que compõem a 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provi-
mento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acór-
dão.
Rio Branco, 3 de maio de 2018

Acórdão nº 26.451
Apelação Criminal nº 0010726-36.2017.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisor: Des. Pedro Ranzi
Apelante: Manoel Silva dos Santos Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Michael Marinho Pereira
Promotora de Justiça: Joana D’Arc Dias Martins
Procurador de Justiça: Ubirajara Braga de Albuquerque

Apelação Criminal. Furto com causa de aumento de pena. Substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

- A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pressu-
põe o preenchimento dos requisitos previstos na Lei. A ausência de qualquer 
um deles obsta a concessão do referido benefício. 

- Recurso de Apelação Criminal improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0010726-
36.2017.8.01.0001, acordam, à unanimidade, os Membros que compõem a 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provi-
mento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acór-
dão.
Rio Branco, 3 de maio de 2018

Acórdão nº 26.452
Agravo em Execução Penal nº 0012555-52.2017.8.01.0001
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre
Agravado: Jose Alves Porenti
Promotor de Justiça: Dayan Moreira Albuquerque
Advogado: José Luiz Revollo Junior 
Procuradora de Justiça: Rita de Cássia Nogueira Lima

Agravo em Execução Penal. Progressão antecipada de regime prisional. Re-
quisito objetivo alcançado. Perda do objeto.

- Verificando-se que o agravado atingiu o lapso temporal para a progressão de 
regime, cessam os motivos que ensejaram a interposição, restando prejudica-
do o Recurso.

- Agravo em Execução Penal prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 
0012555-52.2017.8.01.0001, acordam, à unanimidade, os Membros que com-
põem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em julgar 

prejudicado o Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste 
Acórdão.
Rio Branco, 3 de maio de 2018

Acórdão nº 26.453
Agravo em Execução Penal nº 0014263-40.2017.8.01.0001
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Agravante: Ministério Público do Estado do Acre
Agravado: Giovani Araújo da Costa
Promotor de Justiça: Dayan Moreira Albuquerque
Defensor Público: Luís Gustavo Medeiros de Andrade 
Procurador de Justiça: Edmar de Azevedo Monteiro Filho

Agravo em Execução Penal. Progressão antecipada do regime prisional. Re-
quisito objetivo alcançado. Perda do objeto.

- Verificando-se que o agravante atingiu o lapso temporal para a progressão 
de regime, cessam os motivos que ensejaram a sua interposição, restando 
prejudicado o Recurso.

- Agravo em Execução Penal prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 
0014263-40.2017.8.01.0001, acordam, à unanimidade, os Membros que com-
põem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em julgar 
prejudicado o Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste 
Acórdão.
Rio Branco, 3 de maio de 2018

Acórdão nº 26.454
Agravo em Execução Penal nº 0014436-64.2017.8.01.0001
Órgão: Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Agravante: Marcelo Vieira de Araújo
Agravado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Bruno José Vigato 
Promotor de Justiça: Dayan Moreira Albuquerque
Procuradora de Justiça: Rita de Cássia Nogueira Lima

Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Concessão. Data base. 
Nova condenação. Trânsito em julgado. 

- De acordo com entendimento pacificado nesta Câmara e no Superior Tribunal 
de Justiça, ocorrendo condenação superveniente no curso da execução da 
pena, o termo inicial para a contagem de prazo para concessão do livramento 
condicional, passa a ser a data do trânsito em julgado da nova condenação.

- Agravo em Execução Penal improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 
0014436-64.2017.8.01.0001, acordam, à unanimidade, os Membros que com-
põem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar 
provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste 
Acórdão.
Rio Branco, 3 de maio de 2018

Acórdão nº 26.455
Apelação Criminal nº 0018512-10.2012.8.01.0001
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisor: Des. Pedro Ranzi
Apelante: Francisco James de Souza Gama
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Defensor Público: Cássio de Holanda Tavares
Promotor de Justiça: José Ruy da Silveira Lino Filho
Procuradora de Justiça: Gilcely Evangelista de Araújo Souza

Apelação Criminal. Roubo com causa de aumento de pena. Nulidade do pro-
cesso por cerceamento de defesa. Impossibilidade de redução da pena base. 
Exclusão da agravante da reincidência.

- A ausência do Defensor Público em audiência de instrução não gera nulidade 
processual, quando o Juiz singular nomeia advogado para realizar a defesa do 
réu, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

- Ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, o Juiz considerou a pre-
sença das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fazendo-o de forma 
fundamentada, justa e proporcional à sua conduta, devendo por isso ser man-
tida a Sentença. 

- Comprovada a existência de condenação anterior, deve ser mantida a inci-
dência da agravante da reincidência reconhecida na Sentença condenatória. 
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- Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0018512-
10.2012.8.01.0001, acordam, à unanimidade, os Membros que compõem a 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em dar provimento 
parcial ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acór-
dão.
Rio Branco, 3 de maio de 2018

Acórdão nº 26.456
Apelação Criminal nº 0500724-69.2015.8.01.0081
Órgão : Câmara Criminal
Relator: Des. Samoel Evangelista
Revisor: Des. Pedro Ranzi
Apelante: Paulo Henrique dos Santos Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado do Acre
Advogada: Angela Maria Ferreira 
Promotor de Justiça: Mariano Jeorge de Sousa Melo
Procurador de Justiça: Ubirajara Braga de Albuquerque

Apelação Criminal. Estupro de vulnerável. Incidência do erro de tipo. Argumen-
to de desconhecimento da idade da vítima não comprovado. Irrelevância do 
consentimento da ofendida para a prática do ato sexual. 

- Restando comprovado que o apelante tinha conhecimento sobre a idade da 
vítima e mesmo assim manteve conjunção carnal com a mesma, afasta-se o 
pedido de incidência do erro de tipo.

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Jus-
tiça está firmada no sentido de ser absoluta a presunção de violência no crime 
de estupro praticado contra menor de quatorze anos, razão pela qual a condu-
ta do apelante não pode ser relativizada.

- Recurso de Apelação Criminal improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0500724-
69.2015.8.01.0081, acordam, à unanimidade, os Membros que compõem a 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em negar provi-
mento ao Recurso, nos termos do Voto do Relator, que faz parte deste Acór-
dão.
Rio Branco, 3 de maio de 2018

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Nº 0800040-58.2013.8.01.0011 - Apelação - Sena Madureira - Apelante: Jus-
sara Santos de Matos - Apelante: Antônia da Silva Pessoa - Apelante: Adalvani 
Pinheiro de Carvalho - Apelante: Cecília Teixeira de Souza - Apelante: Nilson 
Roberto Areal de Almeida - Apelante: Evangélico Ferreira Moreira - Apelado: 
Ministério Público do Estado do Acre - Apelante: Ministério Público do Estado 
do Acre - Apelado: Nilson Roberto Areal de Almeida - Apelada: Cecília Teixeira 
de Souza - Apelada: Jussara Santos de Matos - Apelado: Evangélico Ferreira 
Moreira - Apelada: Antônia da Silva Pessoa - Apelada: Adalvani Pinheiro de 
Carvalho - Apelado: Jailson de Souza Barbosa - Nilson Roberto Areal de Al-
meida postula que lhe seja concedida autorização para se deslocar à Cidade 
de Marília, em São Paulo, no período de 9 a 18 de maio de 2018, para tratar 
de assuntos relacionados à saúde de uma filha sua que ali reside. Juntou do-
cumentos. Decido. O requerente figura como condenado na Ação Penal nº 
0800040-58.2013.8.01.0011, à pena de dezoito anos e oito meses de reclusão, 
em regime inicialmente fechado. Na Sentença condenatória foi decretada a 
sua prisão preventiva. Contra a Sentença condenatória foi interposto Recurso 
de Apelação, ainda pendente de julgamento. Julgando o Habeas Corpus nº 
1001395-50.2016.8.01.0000, a Câmara Criminal concedeu a Ordem, “a Nil-
son Roberto Areal de Almeida, a fim de que possa responder ao processo em 
liberdade (Art. 321, do Código de Processo Penal, c/c o Art. 5º, LXVI, da Cons-
tituição Federal), mantendo-se inalteradas todas as medidas acautelatórias 
que foram aplicadas em seu desfavor (Art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de 
Processo Penal), como aliás assim requerido pelo impetrante, destacando-se, 
em particular, a proibição de se ausentar do País, sem prejuízo de outras me-
didas cautelares que possam vir a ser aplicadas pelo juízo de primeiro grau”. 
Como está demonstrado, a Câmara Criminal revogou a prisão preventiva do 
requerente, mas impôs ao mesmo medidas cautelares diversas, entre as quais 
a “proibição de se ausentar da Comarca quando a permanência seja conve-
niente ou necessária para a investigação ou instrução”. O requerente relata 
a ocorrência de problemas de saúde que envolvem uma filha sua, que mora 
sozinha na Cidade de Marília, no Estado de São Paulo, onde estuda. Levando 
em conta os motivos expostos pelo requerente, o curto período de ausência 
e a fase em que se encontra o Recurso de Apelação por ele interposto con-
tra a Sentença condenatória, já com determinação de inclusão na pauta para 
julgamento, julgo que a autorização postulada nenhum prejuízo trará. Diante 
disso, defiro a postulação feita e concedo autorização para que Nilson Roberto 
Areal de Almeida se desloque para a Cidade de Marília, em São Paulo, no 
período de 9 a 18 de maio de 2018. Determino que o requerente se apresente 
na Secretaria da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira, no primeiro 

dia útil seguinte ao seu retorno. Dê-se ciência desta Decisão ao Juiz de Direito 
da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira - Juízo da condenação e 
onde tramitam outros feitos que envolvem o requerente. Esta Decisão serve 
como autorização de viagem. Publique-se. Intime-se. - Magistrado(a) Samoel 
Evangelista - Advs: Stéphane Quintiliano de Souza Angelim (OAB: 3611/AC) 
- Anderson da Silva Ribeiro (OAB: 3151/AC) - Adriana Matos da Silva (OAB: 
3345/AC) - Raimundo Menandro de Souza (OAB: 16189/AC) - Cássio de Ho-
landa Tavares (OAB: 2519/AC) - Patrícia Paula dos Santos - Carlos Augusto 
da Costa Pescador (OAB: 3681/AC) - Alessandro Callil de Castro (OAB: 3131/
AC) - Lucas Vieira Carvalho (OAB: 3456/AC) - Via Verde

Nº 1000900-35.2018.8.01.0000 - Habeas Corpus - Rio Branco - Impetrante: 
Cássio de Holanda Tavares - Impetrado: Juízo de Direito da Quarta Vara Crimi-
nal da Comarca de Rio Branco Acre - O Defensor Público Cássio de Holanda 
Tavares impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de Francis-
co Ronaldo Alves Evangelista, dizendo-se amparado na Constituição Federal 
e no Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juiz 
de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre. 
O paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos nº 0011668-
05.2016.8.01.0001, no dia 19 de outubro de 2016, sendo denunciado pela prá-
tica dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, combinado com 
o 29 e 70, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
A prisão foi decretada com a finalidade de garantir a ordem pública. Consta na 
petição inicial que a prisão se efetivou no dia 31 de outubro de 2016. Ele relata 
que a instrução criminal da Ação Penal contra si proposta se encerrou e as 
alegações finais foram apresentadas no dia 5 de setembro de 2017, estando 
os autos desde então conclusos, mas a Sentença não foi prolatada. Aponta 
nesse fato o constrangimento ilegal que pretende seja corrigido por meio de 
Habeas Corpus. Assenta a ausência de razoabilidade no excesso de prazo 
para ser sentenciado. Postula a obtenção da medida liminar para que a sua 
prisão preventiva seja revogada ou que lhe seja concedida liberdade provisória 
e no mérito, a concessão da Ordem. Decido: Não obstante os argumentos 
expostos pelo paciente na petição inicial, referentes ao constrangimento ilegal 
que está sofrendo, em razão do excesso de prazo para que seja prolatada 
Sentença na Ação Penal contra si proposta, não vislumbro nesta sede a ilegali-
dade apontada. A situação descrita na petição inicial, pelo menos em cognição 
primeira, não configura constrangimento ilegal. Concluo assim, que os pressu-
postos que autorizam a concessão da liminar requerida não estão presentes, 
levando-me a indeferi-la. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, 
para prestar informações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em razão do 
disposto no artigo 124, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre, encaminhando-se cópia desta Decisão, que substituirá o ofício para 
cumprimento das providências nela determinadas. Dê-se vista ao Ministério 
Público. Publique-se. - Magistrado(a) Samoel Evangelista - Advs: Cássio de 
Holanda Tavares (OAB: 2519/AC) - Via Verde

Nº 1000904-72.2018.8.01.0000 - Habeas Corpus - Manoel Urbano - Impetran-
te: Patrich Leite de Carvalho - Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Manoel 
Urbano - AC - Decisão Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, 
impetrado pelo advogado Patrich Leite de Carvalho (OAB/AC 3.259), com fun-
damento nas disposições do artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição 
Federal e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de 
Francisco das Chagas Bezerra da Silva, devidamente qualificado nos autos, 
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da 
Comarca de Manoel Urbano. Alega que o paciente foi preso por força de man-
dado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora, em virtude 
da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º da Lei 12.850/13. 
Ainda, que após o cumprimento do referido mandado o paciente não teria sido 
apresentado perante a autoridade judiciária, com a finalidade de participar da 
audiência de custódia, fato que entende ser imprescindível, ainda que quando 
a prisão não seja em flagrante delito. Prossegue aduzindo que a decisão que 
determinou a segregação cautelar do paciente é carente de fundamentação, o 
que feriria o art. 93, inciso IX, da Carta Magna, já que não conteria a concre-
ta demonstração da presente dos requisitos previstos no art. 312 do Código 
de Processo Penal. Também, que o paciente seria detentor de pressupostos 
autorizadores da liberdade provisória, bem como de condições pessoais fa-
voráveis, e ainda, que o suposto delito não teria sido cometido com violên-
cia ou grave ameaça. Pelo exposto, requer a concessão da medida liminar 
para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, com a expedição 
do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação das medidas 
previstas no art. 319 do CPP. No mérito, a outorga da ordem (pp. 01/18). Jun-
tou documentos (pp. 19/55). Relatei. Decido. Convém destacar que em sede 
de habeas corpus, para que haja concessão da medida liminar, as alegações 
devem encontrar respaldo factual e legal, em outras palavras, as provas de-
vem ser incontestáveis e oferecidas de forma pré-constituídas. E, neste caso, 
não constatei a comprovação, de plano, o direito requerido pelo impetrante 
em ter seu pleito atendido, uma vez que, no meu sentir, em juízo de cognição 
sumária, a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente preenche 
os requisitos legais, fazendo-se necessária a sua manutenção pelos motivos 
alinhavados pela autoridade apontada coatora às pp. 45/54. Desse modo, não 
verificando os elementos autorizadores da pretendida medida (fumaça do bom 
direito e o perigo da demora), indefiro a medida liminar. Requisitem-se informa-
ções da autoridade judiciária apontada como coatora, servindo esta decisão 
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como ofício, a teor do Art. 124 do Regimento Interno. Em seguida, à Procura-
doria de Justiça (Art. 127 do Regimento Interno). Após, conclusos. Publique-se 
e intime-se. Rio Branco-Acre, 4 de maio de 2018. Des. Pedro Ranzi Relator 
- Magistrado(a) Pedro Ranzi - Advs: Patrich Leite de Carvalho (OAB: 3259/
AC) - Via Verde

Nº 1000914-19.2018.8.01.0000 - Habeas Corpus - Rio Branco - Impetrante: 
Dion Nóbrega de Lima Leal - Impetrado: Juízo de Direito da 4ª Vara Crimi-
nal da Comarca de Rio Branco-AC - O advogado Dion Nóbrega de Lima Leal 
impetra habeas corpus com pedido de liminar em favor de Sérgio D’Ângelo 
Oliveira de Souza, dizendo-se amparado na Constituição Federal e no Código 
de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 
4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, Estado do Acre. O paciente foi 
preso preventivamente no dia 31 de agosto de 2016 e denunciado pela prática 
dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V, combinado com o 
29 e o 70, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescen-
te. A prisão preventiva teve como finalidade a garantia da ordem pública. Ele 
assenta que no mês de setembro de 2017, apresentou as alegações finais na 
Ação Penal contra si proposta e estando os autos conclusos desde o dia 27 
de novembro de 2017, a Sentença ainda não foi prolatada. Aponta nesse fato 
o constrangimento ilegal que está sofrendo, decorrente do excesso de prazo 
para ser julgado e pretende seja aquele corrigido por meio de Habeas Corpus. 
Consigna que há violação aos princípios da homogeneidade razoabilidade e 
proporcionalidade. Postula a obtenção da medida liminar para que a sua prisão 
preventiva seja revogada e no mérito, a concessão da Ordem. Decido: Não 
obstante os argumentos expostos pelo paciente na petição inicial, referentes 
ao constrangimento ilegal que está sofrendo, decorrente do excesso de prazo 

para que a Ação Penal contra si proposta seja julgada, não vislumbro nesta 
sede a ilegalidade apontada. A situação descrita na petição inicial, pelo menos 
em cognição primeira, não configura constrangimento ilegal. Concluo assim, 
que os pressupostos que autorizam a concessão da liminar requerida não es-
tão presentes, levando-me a indeferi-la. Notifique-se a autoridade apontada 
como coatora, para prestar informações no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
em razão do disposto no artigo 124, do Regimento Interno do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Acre, encaminhando-se cópia desta Decisão, que substituirá 
o ofício para cumprimento das providências nela determinadas. Dê-se vista ao 
Ministério Público. Publique-se. - Magistrado(a) Samoel Evangelista - Advs: 
Dion Nóbrega de Lima Leal (OAB: 3247/AC) - Via Verde

DESPACHO

Nº 0001325-17.2016.8.01.0011 - Apelação - Sena Madureira - Apelante: 
Cláudio Bernardino de Souza - Apelante: Raimundo Moreira Lima - Apela-
do: Ministério Público do Estado do Acre - Apelante: Ministério Público do 
Estado do Acre - Apelado: João Valbeci Alves Barbosa - Apelado: Claudio 
Bernardino de Souza - Apelado: Raimundo Moreira Lima - Dá a parte Ape-
lada por intimada para, no prazo de 08 (oito) dias, oferecer contrarrazões à 
Apelação. - Magistrado(a) Samoel Evangelista - Advs: Cássio de Holanda 
Tavares (OAB: 2519/AC) - Everton José Ramos da Frota (OAB: 3819/AC) 
- Wellington Frank Silva dos Santos (OAB: 3807/AC) - Saulo de Tarso Ro-
drigues (OAB: 4887/AC) - Maria de Lourdes Nogueira Sampaio (OAB: 5063/
AC) - Micaelly Maria dos Santos Souza (OAB: 5057/AC) - Patricia Paula dos 
Santos - Patricia Paula dos Santos - Ulisses D’Avila Modesto (OAB: 133 
OAB/AC) -  - Via Verde

 RELATÓRIO ESTATÍSTICO 
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 1º A 30 DE ABRIL DE 2018
1. PRODUTIVIDADE  / RELATOR

DESEMBARGADORES RESÍDUO                

ENTRADA SAÍDA ACORDÃOS                      PUBLICADOS

DECISÕES INTER-
LOCUTÓRIAS

ACERVO 
PENDENTE 

DISTRIBUÍDOS   REDISTRIBUÍDOS
REATIVADOS E 

RECONS. DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA 

REDISTRIBUÍDOS 
POR IMPEDIMENTOS, 

SUSPEIÇÃO E OUTROS      

JULGADOS

POR RELATORIA POR DESIGNAÇÃOCOLE-
GIADO MONOCRÁTICAS 

SAMOEL EVANGELISTA 100 57 2 1 0 69 5 82 0 0 86 

PEDRO RANZI 121 65 2 0 1 68 1 69 0 0 118 

ELCIO MENDES 81 60 1 0 2 79 2 96 0 0 59 

FRANCISCO DJALMA 31 0 0 0 0 10 0 13 0 0 21 

TOTAL 333 182 5 1 3 226 8 260 0 0 284

Meta 1 “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que  os distribuídos em 2017”.

2. PRODUTIVIDADE / REVISOR

DESEMBARGADORES RESÍDUO

ENTRADA SAÍDA

ACERVO 
PENDENTE 

DISTRIBUIÇÃO  REDISTRIBUÍDO INCLUSÃO DE 
REVISOR

EXCLUSÃO 
DE REVISOR

REDISTRIBUÍDOS POR 
IMPEDIMENTOS E OUTROS

JULGADOS

COLEGIADO MONOCRÁTICA 

SAMOEL EVANGELISTA 74 27 0 0 0 0 52 1 48

PEDRO RANZI 60 26 1 0 0 0 40 0 47

ElCIO MENDES 76 33 0 0 0 0 24 0 85

TOTAL 210 86 1 0 0 0 116 1 180

3. INCIDENTES 

DESEMBARGADORES RESÍDUO

ENTRADA SAÍDA

ACERVO 
PENDENTE 

DISTRIBUÍDOS          REDISTRI-
BUÍDOS    

REATIVADOS E RECONS. DE 
DECISÃO MONOCRÁTICA

REDISTRIBUÍDO POR 
IMPEDIMENTO E OUTROS 

JULGADOS

COLEGIADO MONOCRÁTICAS

SAMOEL EVANGELISTA 0 2 0 0 0 1 1 0

PEDRO RANZI 2 2 0 0 0 4 0 0

ELCIO MENDES 0 2 0 0 0 1 0 1

FRANCISCO DJALMA 9 1 0 0 0 4 0 6

WALDIRENE CORDEIRO 0 0 1 0 0 1 0 0

TOTAL 11 7 0 0 0 11 1 7

Rio Branco-Ac, 4 de maio 2018.
        

Desembargador Samoel Evangelista                                              Maria Lúcia Rodrigues Gabriel
                                                                   Presidente                                                                                  Técnico Judiciário
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2ª TURMA RECURSAL
Presidente: Zenice Mota Cardozo
Diretor de Secretaria: Margareth Bezerra de Faria 

Classe : Recurso Inominado n. 0700480-28.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATI-
VO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGA-
DOS. REJEIÇÃO, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL, DO QUE DECORRE A 
REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 
EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO 
DE EXCESSO DE VALORES E DESRESPEITO AOS VALORES MÍNIMOS 
INDICADOS NA TABELA DA OAB. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB 
PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba ho-
norária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por previsão 
expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos pelos 
advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimidade ativa 
rejeitada.
2.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
3.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, inocorre 
o alegado excesso de execução.
4.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos à 
execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700480-
28.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0004791-02.2017.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Maria Zenaide de Araújo Rocha
Advogada: WILKA SOARES GADELHA FELICIO SILVA (OAB: 2368/AC)
Apelado: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Emanuel Silva Mendes (OAB: 4118/AC) e outros

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE DE ENER-
GIA. FATURA NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SEN-
TENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 
IMPROVIDO.

1.A suspensão do serviço de energia elétrica, estando o consumidor inadim-
plente, não retrata lesão intangível à esfera de personalidade, de modo a au-
torizar indenização por dano moral. Somente se configurariam danos morais a 
exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo 
da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no 
art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não ocorreu.
2.Não se mostra abusiva a cobrança de taxa de religação do serviço, ante sua 
previsão em normativo próprio, inexistindo ato ilícito nesta parte.
3.Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0004791-
02.2017.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, GILBERTO MATOS DE ARAÚJO e MIRLA REGINA DA 
SILVA, Relatora, em conhecer e negar provimento ao Recuso, nos termos do 
voto da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700598-92.2017.8.01.0007
Foro de Origem: Xapuri
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Áurea Terezinha Silva da Cruz (OAB: 2532/AC) e outros
Apelado: José Alcimar Nascimento Ribeiro
Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRI-
CA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ÁREA 
RURAL. DEMANDA COMPLEXA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETO PORMENORIZADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 
RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação da política pública de expansão do fornecimento de energia 
elétrica no âmbito da população rural, instituída por meio do programa “Luz 
para todos” contempla critérios e prioridades que não podem ser alterados 
casuisticamente pelo Poder Judiciário, além de demandar elaboração de pro-
jetos pormenorizados, revelando a incompetência dos Juizados Especiais para 
o exame da matéria.

2. Processo extinto sem resolução do mérito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de [Classe do Processo] n. 0700598-
92.2017.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, GILBERTO MATOS DE ARAÚJO e MIRLA REGINA DA 
SILVA, Relatora, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do 
voto da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora
Classe : Recurso Inominado n. 0700598-92.2017.8.01.0007
Foro de Origem: Xapuri
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Áurea Terezinha Silva da Cruz (OAB: 2532/AC) e outros
Apelado: José Alcimar Nascimento Ribeiro
Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRI-
CA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ÁREA 
RURAL. DEMANDA COMPLEXA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETO PORMENORIZADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 
RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação da política pública de expansão do fornecimento de energia 
elétrica no âmbito da população rural, instituída por meio do programa “Luz 
para todos” contempla critérios e prioridades que não podem ser alterados 
casuisticamente pelo Poder Judiciário, além de demandar elaboração de pro-
jetos pormenorizados, revelando a incompetência dos Juizados Especiais para 
o exame da matéria.

2. Processo extinto sem resolução do mérito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de [Classe do Processo] n. 0700598-
92.2017.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, GILBERTO MATOS DE ARAÚJO e MIRLA REGINA DA 
SILVA, Relatora, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do 
voto da Relatora.

Rio Branco, 12 de abril de 2018.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0605686-45.2016.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogado: Paulo Felipe Barbosa Maia (OAB: 3617/AC)
Apelado: Anderson Martins Nascimento
Advogados: Paulo Ricardo Viga Ramos (OAB: 4713/AC) e outro

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRI-
CA. REDE EXTERNA. OSCILAÇÃO CONTÍNUA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA 
DE SOLUÇÃO TEMPESTIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. 
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DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

4.A desídia da Concessionária em efetuar a manutenção da rede externa cau-
sadora de oscilação ou queda constante de energia em imóvel residencial, 
impossibilitando o uso de equipamentos e aparelhos domésticos por longo pe-
ríodo configura falha do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, ensejando o reconhecimento do direito à reparação pelos danos 
morais causados. 
5.A responsabilidade civil, em tal hipótese, é objetiva, não dependendo de pro-
va de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 
14 e 22 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do 
prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
6.O valor estipulado a título de danos morais deve levar em consideração 
as questões encontradas na situação concreta, a extensão do prejuízo, bem 
como a quantificação da conduta ilícita. 
7.Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0605686-
45.2016.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, GILBERTO MATOS DE ARAÚJO e MIRLA REGINA DA 
SILVA, Relatora, em conhecer e negar provimento ao Recuso, nos termos do 
voto da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700628-39.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC)
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogados: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC) e outro

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO 
DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE AD-
VOGADOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, ANTE A PREVISÃO EM CON-
TRATO SOCIAL, DO QUE DECORRE A REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO 
DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DA PESSOA JURÍDI-
CA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALORES. 
MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO 
EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JUL-
GADA. RECURSO IMPROVIDO.
5.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba ho-
norária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por previsão 
expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos pelos 
advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimidade ativa 
rejeitada.
6.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
7.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
8.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos à 
execução. 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700628-
39.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700607-63.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC)
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO 
DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE AD-
VOGADOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, ANTE A PREVISÃO EM CON-
TRATO SOCIAL, DO QUE DECORRE A REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO 

DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DA PESSOA JURÍDI-
CA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALORES. 
MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO 
EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JUL-
GADA. RECURSO IMPROVIDO.
9.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba ho-
norária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por previsão 
expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos pelos 
advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimidade ativa 
rejeitada.
10.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
11.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, inocorre 
o alegado excesso de execução.
12.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700607-
63.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700612-85.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DA-
TIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVO-
GADOS. REJEIÇÃO, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL, DO QUE DECOR-
RE A REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO 
EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JUL-
GADA. RECURSO IMPROVIDO.
13.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba 
honorária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por pre-
visão expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos 
pelos advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimida-
de ativa rejeitada.
14.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
15.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, inocorre 
o alegado excesso de execução.
16.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700612-
85.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700452-60.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC)
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DA-
TIVO. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA FORMA DO ART. 24 DA LEI Nº 
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8.906/94. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALO-
RES E DESRESPEITO AOS VALORES MÍNIMOS INDICADOS NA TABELA 
DA OAB. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBI-
LIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO IMPRO-
VIDO.
17.A teor do art. 24 do Estatuto da OAB, a decisão judicial que fixar ou arbitrar 
honorários constitui título executivo.
18.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não havendo 
que se falar em excesso de execução na espécie.
19.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700452-
60.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700485-50.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO 
DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE AD-
VOGADOS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, ANTE A PREVISÃO EM CON-
TRATO SOCIAL, DO QUE DECORRE A REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO 
DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM NOME DA PESSOA JURÍDI-
CA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALORES. 
MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO 
EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JUL-
GADA. RECURSO IMPROVIDO.
20.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba 
honorária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por pre-
visão expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos 
pelos advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimida-
de ativa rejeitada.
21.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
22.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Assim, inocorre 
o alegado excesso de execução.
23.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700485-
50.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0607629-97.2016.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Sérgio Miranda Ourives Filho
Advogados: Mathaus Silva Novais (OAB: 4316/AC) e outro
Apelado: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Áurea Terezinha Silva da Cruz (OAB: 2532/AC) e outros

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBJETIVAN-
DO DESCONSTITUIÇÃO DE TRANSA-ÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA PARCE-
LAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO 
DE VONTADE CAPAZ DE INVALIDAR O ATO. AUSÊNCIA DE IRREGULA-
RIDADES NA CONVENÇÃO DAS PARTES. VALIDADE DO NEGÓCIO JU-
RÍDICO. TELAS DE SISTEMA DE CONTROLE DE RECEBIMENTOS COMO 

INÍCIO DE PROVA APTO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATURAS 
PENDENTES DE PAGAMENTO. VALIDADE DE TAL PROVA DESDE QUE 
SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

8.Inviável a desconstituição de termo de parcelamento de dívida firmado e qui-
tado por procurador de usuário do serviço de energia elétrica, cuja declaração 
de vontade não restou emanada sob influência de qualquer defeito (erro ines-
cusável, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) que venha a macular dita 
transação.
9.A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar pro-
vas mínimas dos fatos alegados, sendo certo que o pedido de transferência de 
titularidade de UC – Unidade Consumidora, recebe número de protocolamento 
no sistema da concessionária de energia, o que restou indemonstrado nos 
autos.
10.Somente se fragiliza o documento unilateral, no caso, telas de sistema que 
apontam faturas pendentes de pagamento, quando não submetido ao crivo do 
contraditório. Ademais, tal documento deve ser analisado em cotejo com os 
demais elementos do processo.
11.Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0607629-
97.2016.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700611-03.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC)
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DA-
TIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVO-
GADOS. REJEIÇÃO, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL, DO QUE DECOR-
RE A REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO 
EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JUL-
GADA. RECURSO IMPROVIDO.
24.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba 
honorária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por pre-
visão expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos 
pelos advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimida-
de ativa rejeitada.
25.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
26.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
27.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700611-
03.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700477-73.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC)
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGA-
DO DATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITE MENSAL DE FIXAÇÃO 
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SUBMETIDO AO TETO DE SUBSÍDIO INICIAL DA CARREIRA DE DEFEN-
SOR PÚBLICO. PREVISÃO DA LEI 3.165/2016. MITIGAÇÃO DO DIREITO 
CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. 
CARÁTER ALIMENTÍCIO DA VERBA. NOMEAÇÃO EXCEPCIONAL E TEM-
PORÁRIA, ENQUANTO A DEFENSORIA SE REESTRUTURA. RECURSO 
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700477-
73.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700627-54.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Alberto Tapeocy Nogueira
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogados: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC) e outro

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DA-
TIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVO-
GADOS. REJEIÇÃO, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL, DO QUE DECOR-
RE A REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO 
VALOR EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.
12.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba 
honorária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por pre-
visão expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos 
pelos advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimida-
de ativa rejeitada.
13.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
14.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700627-
54.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700608-48.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC)
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATI-
VO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGA-
DOS. REJEIÇÃO, ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL, DO QUE DECORRE A 
REGULARIDADE DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 
EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO 
DE EXCESSO DE VALORES E DESRESPEITO AOS VALORES MÍNIMOS 
INDICADOS NA TABELA DA OAB. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB 
PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO.
28.A sociedade de advogados possui legitimidade ativa para executar verba 
honorária arbitrada em favor de seus integrantes, quando amparada por pre-
visão expressa no contrato social, no sentido de que os honorários recebidos 
pelos advogados serão revertidos em favor daquela. Preliminar de ilegitimida-
de ativa rejeitada.
29.Decorrente da rejeição da preliminar, afigura-se regular a expedição de Re-
quisição de Pequeno Valor em nome da pessoa jurídica credora.
30.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
31.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700608-
48.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0700448-23.2017.8.01.0004
Foro de Origem: Epitaciolândia
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Estado do Acre
Proc. Estado: Tito Costa de Oliveira (OAB: 595/AC)
Apelado: Mazzali Advogados Associados
Advogado: Paulo Henrique Mazzali (OAB: 3895/AC)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DA-
TIVO. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA FORMA DO ART. 24 DA LEI Nº 
8.906/94. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALO-
RES E DESRESPEITO AOS VALORES MÍNIMOS INDICADOS NA TABELA 
DA OAB. MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBI-
LIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO IMPRO-
VIDO.
15.A teor do art. 24 do Estatuto da OAB, a decisão judicial que fixar ou arbitrar 
honorários constitui título executivo.
16.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é 
possível a alteração do valor fixado a título de verba honorária arbitrada em 
favor de advogado dativo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não havendo 
que se falar em excesso de execução na espécie.
17.Recurso improvido, confirmando-se a sentença que rejeitou os embargos 
à execução. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0700448-
23.2017.8.01.0004, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Recurso Inominado 0701201-05.2016.8.01.0007, da Xapuri / Juizado Especial 
Cível). Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina.
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogado: Celso Costa Miranda (OAB: 1883/AC)
Advogado: Emanuel Silva Mendes (OAB: 4118/AC)
Advogado: Paulo Felipe Barbosa Maia (OAB: 3617/AC)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB: 3434/RO)
Advogado: Marcelo Rodrigues Xavier (OAB: 2391/RO)
Advogado: Gabriela de Lima Torres (OAB: 5714/RO)
Advogado: Ana Caroline Romano Castelo Branco (OAB: 5991/RO)
Advogada: ERICA CRISTINA CLAUDINO DE ASSUNÇÃO (OAB: 6207/RO)
Advogado: BRUNA TATIANE DOS SANTOS SARMENTO (OAB: 5462/RO)
Advogado: Sabrina Cristine Delgado Pereira (OAB: 8619/RO)
Advogado: Carlos Alberto Cantanhede de Lima Junior (OAB: 8100/RO)
Advogado: Davi Souza Bastos (OAB: 6973/RO)
Advogado: Vanessa Barros Pimentel (OAB: 8217/RO)
Advogado: Tibiriçá Thompson Ferreira Bernardes Neto (OAB: 4601/AC)
Advogado: Alyson Thiago de Oliveira (OAB: 4471/AC)
Advogada: Pollyana Veras de Souza
Advogada: Danielle Azevedo Backes (OAB: 4539/AC)
Advogada: Áurea Terezinha Silva da Cruz (OAB: 2532/AC)
Apelado: Ivaldo Luis de Almeida
Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC)
Classe: Recurso Inominado n. 0701201-05.2016.8.01.0007
Foro de Origem: Xapuri
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Celso Costa Miranda (OAB: 1883/AC) e outros
Apelado: Ivaldo Luis de Almeida
Advogado: Talles Menezes Mendes (OAB: 2590/AC)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRI-
CA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ÁREA 
RURAL. DEMANDA COMPLEXA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETO PORMENORIZADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 
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RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação da política pública de expansão do fornecimento de energia 
elétrica no âmbito da população rural, instituída por meio do programa “Luz 
para todos” contempla critérios legais e prioridades que não podem ser altera-
dos casuisticamente pelo Poder Judiciário, além de demandar elaboração de 
projetos pormenorizados, revelando a incompetência dos Juizados Especiais 
para o exame da matéria, ante a complexidade da causa.

2. Processo extinto sem resolução do mérito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0701201-
05.2016.8.01.0007, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto da 
Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora
 
Classe : Recurso Inominado n. 0000920-35.2017.8.01.0014
Foro de Origem: Tarauacá
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Celso Costa Miranda (OAB: 1883/AC) e outros
Apelado: ALTEMIR DE P. NERI- ME

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA 
DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILA-
ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS DE ESTABELE-
CIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA TEM-
PESTIVA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMEN-
TOS. RECURSO IMPROVIDO.

18.A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos 
que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a compro-
vação do evento lesivo e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano 
suportado, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 22 do 
Código de Defesa do Consumidor. 
19.Dano material. Comprovação mediante documentos que autoriza o decreto 
condenatório quanto ao ressarcimento dos objetos danificados.
20.Dano moral. Configuração nas particularidades do caso concreto. O abalo 
do estabelecimento comercial em ter a atividade paralisada e a perda de da-
dos e documentos de clientes, aliado à desídia na solução da situação posta 
ultrapassa o mero dissabor. 
21.Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0000920-
35.2017.8.01.0014, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto 
da Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogado: Paulo Felipe Barbosa Maia (OAB: 3617/AC)
Advogado: Celso Costa Miranda (OAB: 1883/AC)
Advogada: Áurea Terezinha Silva da Cruz (OAB: 2532/AC)
Advogado: Daniel Penha de Oliveira (OAB: 3434/RO)
Advogado: Gabriela de Lima Torres (OAB: 5714/RO)
Advogado: Guilherme Vilela de Paula (OAB: 3697/AC)
Apelado: Cristopher Capper Mariano de Almeida
Advogado: Cristopher Capper Mariano de Almeida (OAB: 3604/AC)
Classe: Recurso Inominado n. 0607378-79.2016.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Paulo Felipe Barbosa Maia (OAB: 3617/AC) e outros
Apelado: Cristopher Capper Mariano de Almeida
Advogado: Cristopher Capper Mariano de Almeida (OAB: 3604/AC)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. REDE EXTERNA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO TEMPESTIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DIS-

SABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

22.Não se cogita em incompetência do Juizado, por necessidade de perícia 
técnica complexa, especialmente se a concessionária sequer juntou laudo mí-
nimo, produzido por sua equipe técnica a demonstrar a inexistência da alegada 
oscilação de energia.
23.A desídia da Concessionária em efetuar a manutenção da rede externa 
causadora de oscilação ou queda constante de energia em estabelecimento 
comercial, impossibilitando o uso de equipamentos por longo período configura 
falha do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
ensejando o reconhecimento do direito à reparação pelos danos morais cau-
sados. 
24.A responsabilidade civil, em tal hipótese, é objetiva, não dependendo de 
prova de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 
14 e 22 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência do 
prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
25.O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estipulado a título de danos morais 
deve levar em consideração as questões encontradas na situação concreta, a 
extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita. 
26.Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0607378-
79.2016.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, e MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da 
Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

Classe : Recurso Inominado n. 0019272-38.2015.8.01.0070
Foro de Origem: Juizados Especiais
Órgão: 2ª Turma Recursal
Relatora: Juíza de Direito Mirla Regina
Apelante: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE
Advogados: Guilherme Vilela de Paula (OAB: 3697/AC) e outros
Apelada: Nilza Nascimento da Silva

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRI-
CA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS 
DA PROVA. CONCESSIONÁRIA QUE DEMONSTRA A ORIGEM E REGULA-
RIDADE DOS VALORES COBRADOS. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENER-
GIA. LIGAÇÃO DIRETA. HIGIDEZ DA COBRANÇA. DANOS MORAIS. INO-
CORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

27.Tratando-se de relação de consumo, nos termos da legislação consumeris-
ta, incidem as disposições pertinentes à inversão do ônus da prova, hipótese 
em que, resultando demonstrada a regularidade da cobrança, resta incabível a 
desconstituição do débito. 
28.Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Inominado n. 0019272-
38.2015.8.01.0070, ACORDAM os Senhores Membros da 2ª Turma Recursal 
dos Juizados Especiais do Estado do Acre, sob a Presidência da Juíza ZE-
NICE MOTA CARDOZO, sem voto, e da composição dos Juízes MARCELO 
COELHO CARVALHO, MIRLA REGINA DA SILVA e GILBERTO MATOS DE 
ARAÚJO, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto da 
Relatora.

Juíza de Direito Mirla Regina
Relatora

II - JUDICIAL - 1ª INSTÂNCIA
(Capital)

1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ZENICE MOTA CARDOZO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA IVANDIONE DOS SANTOS DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0116/2018 

ADV: NUBIA FERNANDA GREVE DE MUSSIS (OAB 7405/MT), DION NOBRE-
GA DE LIMA LEAL (OAB 3247/AC), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO 
(OAB 23255/PE) - Processo 0005401-61.2009.8.01.0001 (001.09.005401-
7) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - AUTORA: Helanice 
Candida Ferreira Cavalcante - RÉU: Banco BMG S.A. - F. DE SENTENÇA 
[...] A satisfação da obrigação é uma das formas de extinção da execução, 
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conforme preceitua o art. 924, II, do CPC/2015. Ante o exposto, declaro extinta 
a execução.Expeça-se os respectivos alvarás de levantamento em favor da 
parte autora e seu patrono, conforme requerido às fls. 780/781. Atente-se a 
secretaria, que o pedido do autor se refere a dois alvarás, somente. O primei-
ro, para a autora, no valor de R$ 15.423,13, e o segundo ao seu patrono no 
valor de R$ 18.435,70, sendo este valor a soma de honorários contratuais (fls. 
651/652) com honorários advocatícios (fl. 722).Quanto ao que sobrar do valor 
do bloqueio, expeça-se oficio ao banco responsável para que se proceda a 
transferência do valor para a conta do réu indicada às fls. 729.Custas pelo réu 
Intimem-se. 

ADV: MARIO GILSON DE PAIVA SOUZA (OAB 3272/AC), EDNEIA SA-
LES DE BRITO (OAB 2874/AC) - Processo 0014329-06.2006.8.01.0001 
(001.06.014329-1) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Ma-
terial - AUTOR: Elton Mendes Souza - RÉU: Hospital Santa Juliana - Trata-se 
de cumprimento de sentença em que ré teve valores bloqueados através do 
sistema Bacen Jud e veio aos autos requerer desbloqueio devido o dano que 
tal bloqueio ocasiona à continuidade da prestação de seus serviços. O pedido 
já havia sido analisado anteriormente, situação em que foi requerido ao réu 
a comprovação de autorização para dar bem de terceiro em garantia, bem 
como outras providências.Em petição de fls. 580/595, a parte executada trouxe 
novos documentos aos autos, sendo um deles a procuração do proprietário 
do imóvel dado em garantia, conforme consta às fls. 437.Assim, verifica-se 
que apesar do bloqueio realizado através do sistema Bacen Jud, a parte ré 
trouxe aos autos um imóvel com valor suficiente para garantir a execução, as-
segurando o pagamento do débito. É certo que o CPC em seu art. 805 trouxe 
em seu texto expressamente o princípio da menor onerosidade ao devedor. 
Tal princípio deve ser aplicado quando o devedor demonstrar que a execu-
ção pode transcorrer por meios eficazes e menos gravosos ao devedor (art. 
805, parágrafo único).Neste contexto, o principio supra mencionado deve ser 
aplicado ao caso uma vez que a parte executada trouxe aos autos uma outra 
forma de execução (imóvel dado em garantia), bem como demonstrou que o 
bloqueio através do Bacen Jud é extremamente gravoso e pode levar o réu, 
inclusive, a deixar de prestar seus serviços, além de requerer a designação 
de audiência com a finalidade de composição.Neste ponto, deve-se destacar 
que o réu é dos poucos hospitais existentes em Rio Branco e que sabidamente 
atende uma parte relevante da população, e que o bloqueio de significativo 
valor pode comprometer suas atividades. Dito isto, considerando que a parte 
ré apresentou garantiu a execução e sendo este menos gravoso do que aquele 
anteriormente em curso, bem como considerando o tipo de serviço prestado 
pelo executado, defiro o pedido de desbloqueio dos valores constritos às fls. 
416.No mais, defiro o pedido de designação de audiência de conciliação con-
forme requerido às fls. 584,s em prejuízo da continuidade da execução. Sobre 
o bem indicado à penhora, manifeste-se o credor, no prazo de 5(cinco) dias. 
Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se ime-
diatamente. 

ADV: RAIMUNDA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 551/AC), KÁTIA SIQUEIRA 
SALES (OAB 4264/AC) - Processo 0028905-28.2011.8.01.0001 - Cumprimen-
to de sentença - Inadimplemento - REQUERENTE: MC Mendonça - ME - Ale-
xandre Vieira Pinto - REQUERIDO: A & S CONSTRUTORA LTDA - EPP - FIA-
DOR: Gilberto Santana Freire Mendes - Leilyanne Maia de Souza - Liana Maria 
Maia de Souza - [...] intime-se a parte credora para, em 5 (cinco) dias, requerer 
o que for de direito. Findo esse prazo, sem manifestação, determino desde já 
a suspensão imediata do processo, com fulcro no art. 921, §1º do CPC. [...] 

ADV: CELSO ARAUJO RODRIGUES (OAB 2654/AC), ALEXA CRISTI-
NA PINHEIRO ROCHA DA SILVA (OAB 3224/AC), DÉCIO FREIRE (OAB 
3927/AC), CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC) - Processo 0700151-
25.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
AUTORA: Telma Costa de Araújo - RÉU: Companhia de Eletricidade do Estado 
do Acre -eletroacre - Considerando os fatos suscitados nas petições de fls. 
245/248, manifeste-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias. Findo esse 
prazo, voltem-se conclusos. 

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC), LUCIO BRA-
SIL COELHO JUNIOR (OAB 4332/AC), ORESTE NESTOR DE SOUZA LAS-
PRO (OAB 98628/SP) - Processo 0703946-73.2016.8.01.0001 - Cumprimento 
de sentença - Contratos Bancários - AUTOR: Banco Cruzeiro do Sul S/A - RÉ: 
Francisca Alusiner Meireles Rodrigues - PELO O EXPOSTO, e considerando 
o teor da petição de fl. 301, ensejo a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias 
para que apresente os cálculos que entende devido. Decorrido o prazo supra, 
sem manifestação, voltem-me conclusos para decisão. Intimem-se. Cumpra-
-se. 

ADV: RENATO BARCELO LEITE (OAB 4210/AC), EMERSON OLIVEIRA JA-
RUDE THOMAZ (OAB 3977/AC), LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 
3637/AC) - Processo 0704237-05.2018.8.01.0001 - Execução de Título Ex-
trajudicial - Prestação de Serviços - CREDOR: União Educacional do Norte 
- DEVEDORA: Emely Lohanna Cordeiro Holanda - F. DE SENTENÇA [...] Por-
tanto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 
desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Arquivem-se 
independentemente de trânsito em julgado. Sem custas, por força do artigo 11, 

inciso I, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Publique-se. Intimem-se. 

ADV: MARCIO JOSÉ CASTRO DE AQUINO (OAB 3941/AC), IVAN CORDEI-
RO FIGUEIREDO (OAB 1697/AC) - Processo 0704620-80.2018.8.01.0001 - 
Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - CREDOR: Serviço 
Social do Comércio - Departamento Regional No Estado do Acre-sesc-dr/ac 
- DEVEDOR: Gilson Costa do Nascimento - Cite-se o executado para pagar 
a dívida, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no pa-
tamar de 10% (dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, 
nos termos do art. 829 do CPC. Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, 
§ 1º, CPC);Poderá também o executado oferecer embargos à execução, que 
deverão ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 
processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do 
art. 231 do Código de Processo Civil;E ainda, alternativamente, no lugar dos 
embargos, mediante o depósito judicial de trinta por cento do valor total execu-
tado (incluindo as custas e os honorários de advogado), poderá o executado 
pleitear o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acres-
cidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, na forma do 
art. 916 do CPC;Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, 
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades 
previstas em lei (arts. 827, § 2º e 916, § 5º, CPC);O exequente, por sua vez, 
deverá ter ciência de que, não localizado o executado, deverá, na primeira 
oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, 
sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Proces-
so Civil;Tratando-se o executado de pessoa jurídica, deverá o credor, desde 
logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta 
Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros proces-
suais do juízo onde a empresa tem sede ou filial;Havendo pedido de pesqui-
sas por endereço do devedor junto aos sistemas informatizados à disposição 
do juízo, o credor deverá demonstrar previamente que esgotou as diligências 
que poderia realizar sem intervenção judicial, sem êxito;Independentemente 
de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer diretamente à Serven-
tia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 
fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil;Expedida a 
certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações 
necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob 
pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização;Caso a citação 
se concretize e não ocorra o pagamento no prazo de três dias, não havendo o 
credor indicado outros bens à penhora, providencie-se tentativa de penhora de 
ativos financeiros via BACENJUD, a efetivar-se na forma declinada no art. 854 
do CPC; Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC;Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
os termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescen-
te de indisponibilidade excessiva);Decorrido in albis o prazo acima, deverá a 
importância bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica 
Federal vinculada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, 
e proceder a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifes-
tar-se acerca da satisfação do crédito;Frustrado o bloqueio de valores e ha-
vendo pedido de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a 
Secretaria providenciar, por meio do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF 
ou CNPJ do executado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a 
lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente locali-
zado e intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a 
localização do bem;Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações 
ou indicado endereço pelo exequente, expeça-se Mandado de Penhora para 
aperfeiçoamento do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação 
pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC;Sendo infru-
tíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD, intime-se a parte exequente 
para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, 
comprovando a propriedade, quando possível;Caso não haja indicação de 
bens penhoráveis, determino a suspensão do processo (art. 921, III, CPC), 
pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de bens 
passíveis de penhora;Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 
encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos. Os quais 
serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 
forem encontrados bens penhoráveis, devendo a parte interessada observar 
o que dispõe o artigo 921, § 4º do CPC;Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

ADV: ROBERTO BARRETO DE ALMEIDA (OAB 3344A/AC) - Pro-
cesso 0704899-66.2018.8.01.0001 (apensado ao processo 0712252-
94.2017.8.01.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - EMBARGANTE: Diovanio Salla - EMBARGADO: 
Banco do Brasil S/A. - O art.5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Es-
tado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem in-
suficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija 
o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade 
de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento 
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próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece 
mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos 
que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos sufi-
cientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; 
(ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria.
Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito 
de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 
família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do 
pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, 
apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas 
da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual côn-
juge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 
cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, 
dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 
apresentada à Secretaria da Receita Federal.Publique-se e intime-se. 

ADV: GILSENY MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 3104/AC) - Proces-
so 0704915-20.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Compra 
e Venda - CREDOR: Barreiros e Almeida Ltda - “vlg Modas” - DEVEDORA: 
Elcione Silva de Andrade - Cite-se o executado para pagar a dívida, custas 
processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez 
por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos termos do art. 829 
do CPC. Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC);Poderá tam-
bém o executado oferecer embargos à execução, que deverão ser distribuídos 
por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de 
Processo Civil;E ainda, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 
depósito judicial de trinta por cento do valor total executado (incluindo as cus-
tas e os honorários de advogado), poderá o executado pleitear o parcelamento 
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção mone-
tária e de juros de um por cento ao mês, na forma do art. 916 do CPC;Fica o 
executado advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemen-
to das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 
multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei (arts. 
827, § 2º e 916, § 5º, CPC);O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 
que, não localizado o executado, deverá, na primeira oportunidade, requerer 
as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se 
aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil;Tratando-se 
o executado de pessoa jurídica, deverá o credor, desde logo, providenciar a 
juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou seme-
lhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a 
empresa tem sede ou filial;Havendo pedido de pesquisas por endereço do de-
vedor junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, o credor deverá 
demonstrar previamente que esgotou as diligências que poderia realizar sem 
intervenção judicial, sem êxito;Independentemente de nova ordem judicial, o 
exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, 
nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, 
todos do Código de Processo Civil;Expedida a certidão, caberá ao exequente 
providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando pos-
teriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem preju-
ízo de eventual responsabilização;Caso a citação se concretize e não ocorra 
o pagamento no prazo de três dias, não havendo o credor indicado outros 
bens à penhora, providencie-se tentativa de penhora de ativos financeiros via 
BACENJUD, a efetivar-se na forma declinada no art. 854 do CPC; Ocorrido o 
bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento de 
eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o blo-
queio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, devendo 
a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, 
do CPC;Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, deverá 
a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, os termos do art. 854, 
§§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indisponibilidade 
excessiva);Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada 
ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a 
este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a in-
timação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito;Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido 
de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria 
providenciar, por meio do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ 
do executado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura 
do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e 
intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a lo-
calização do bem;Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações 
ou indicado endereço pelo exequente, expeça-se Mandado de Penhora para 
aperfeiçoamento do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação 
pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC;Sendo infru-
tíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD, intime-se a parte exequente 
para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, 
comprovando a propriedade, quando possível;Caso não haja indicação de 
bens penhoráveis, determino a suspensão do processo (art. 921, III, CPC), 
pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de bens 
passíveis de penhora;Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 
encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos. Os quais 

serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 
forem encontrados bens penhoráveis, devendo a parte interessada observar 
o que dispõe o artigo 921, § 4º do CPC;Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

ADV: GILSENY MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 3104/AC) - Proces-
so 0704937-78.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata 
- CREDOR: Barreiros e Almeida Ltda - “vlg Modas” - DEVEDORA: Vanessa 
Rose Freitas da Silva - Cite-se o executado para pagar a dívida, custas pro-
cessuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por 
cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação, nos termos do art. 829 
do CPC. Em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, § 1º, CPC);Poderá tam-
bém o executado oferecer embargos à execução, que deverão ser distribuídos 
por dependência e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de 
Processo Civil;E ainda, alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 
depósito judicial de trinta por cento do valor total executado (incluindo as cus-
tas e os honorários de advogado), poderá o executado pleitear o parcelamento 
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção mone-
tária e de juros de um por cento ao mês, na forma do art. 916 do CPC;Fica o 
executado advertido que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemen-
to das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 
multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei (arts. 
827, § 2º e 916, § 5º, CPC);O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de 
que, não localizado o executado, deverá, na primeira oportunidade, requerer 
as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se 
aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil;Tratando-se 
o executado de pessoa jurídica, deverá o credor, desde logo, providenciar a 
juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta Comercial ou seme-
lhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a 
empresa tem sede ou filial;Havendo pedido de pesquisas por endereço do de-
vedor junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, o credor deverá 
demonstrar previamente que esgotou as diligências que poderia realizar sem 
intervenção judicial, sem êxito;Independentemente de nova ordem judicial, o 
exequente poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, 
nos termos do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, 
todos do Código de Processo Civil;Expedida a certidão, caberá ao exequente 
providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando pos-
teriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem preju-
ízo de eventual responsabilização;Caso a citação se concretize e não ocorra 
o pagamento no prazo de três dias, não havendo o credor indicado outros 
bens à penhora, providencie-se tentativa de penhora de ativos financeiros via 
BACENJUD, a efetivar-se na forma declinada no art. 854 do CPC; Ocorrido o 
bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento de 
eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o blo-
queio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, devendo 
a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, 
do CPC;Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, deverá 
a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, os termos do art. 854, 
§§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indisponibilidade 
excessiva);Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada 
ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a 
este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a in-
timação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito;Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido 
de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria 
providenciar, por meio do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ 
do executado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura 
do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e 
intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a lo-
calização do bem;Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações 
ou indicado endereço pelo exequente, expeça-se Mandado de Penhora para 
aperfeiçoamento do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação 
pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC;Sendo infru-
tíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD, intime-se a parte exequente 
para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, 
comprovando a propriedade, quando possível;Caso não haja indicação de 
bens penhoráveis, determino a suspensão do processo (art. 921, III, CPC), 
pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de bens 
passíveis de penhora;Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 
encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos. Os quais 
serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 
forem encontrados bens penhoráveis, devendo a parte interessada observar 
o que dispõe o artigo 921, § 4º do CPC;Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

ADV: RICARDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO (OAB 315662/SP), ELISA JUN-
QUEIRA FIGUEIREDO (OAB 148842/SP), JOSIANE DO COUTO SPADA (OAB 
3805/AC), VICENTE ARAGÃO PRADO JÚNIOR (OAB 1619/AC), VANESSA B. 
MARQUES (OAB 346235/SP) - Processo 0709306-23.2015.8.01.0001 - Exe-
cução de Título Extrajudicial - Cheque - CREDOR: Wilvale de Rigo S.A. - DE-
VEDOR: A Moraes Cunha ME - Indefiro o pedido de fl. 120, considerando a 
certidão de fls.111, da qual já se manifestou o credor as fls. 114/115. Ausente 
requerimentos no sentido de impulsionar de fato a execução , ou indicação de 
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bens, cumpra-se a determinação de fls. 117, quando a suspensão da execu-
ção. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

ADV: ROSELI KNORST SCHAFER (OAB 3575/AC), ERICK VENANCIO LIMA 
DO NASCIMENTO (OAB 3055/AC), ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (OAB 
3151/AC), MARIO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 1910/AC), MAR-
CIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC) - Processo 0714884-
98.2014.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral 
- CREDOR: Ivaldir Gonçalves dos Santos - DEVEDOR: Novesa Veículos Au-
tomotores Ltda - Banco da Amazonia S.A - Trata-se de cumprimento de sen-
tença, evolua-se a classe do processo, retifique-se a autuação e proceda-se 
à intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, tam-
bém, honorários de advogado, que desde logo fixo em de 10% (dez por cento), 
sob o valor do débito. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o 
prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação(art. 525 do CPC). 
Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, deverá a Secretaria 
proceder, de imediato, a intimação da parte exequente para se manifestar em 
15 (quinze) dias.Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário 
do débito, intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, apresentar a 
planilha de débito, devendo incluir a multa e os honorários acima arbitrados e 
requeira a expedição de mandado de penhora e avaliação, indicando, de pla-
no, bens passíveis de penhora (art. 524, VII, do CPC), devendo a Secretaria 
retificar a autuação quanto ao valor da causa.No mais, observando a ordem de 
preferência do art. 835, do CPC, caso haja pedido de bloqueio de valores por 
meio do Sistema BACENJUD, determino à Secretaria que proceda pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito executado, via BACEN.Ocorrido o bloqueio 
de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento de eventual 
indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o bloqueio de 
valor insuficiente para pagamento das custas da execução, devendo a Secre-
taria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. 
Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, deverá a parte 
executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, os termos do art. 854, §§ 2º 
e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indisponibilidade ex-
cessiva).Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser 
transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este 
Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a intimação da 
parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfação 
do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesquisa de 
veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, por 
meio do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executado e 
efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo de Pe-
nhora. Em seguida, intime-se a parte exequente para indicar, em 05 (cinco) 
dias, a localização do bem ou, ainda, querendo, requerer o que for de direito. 
Sendo informado o endereço do veículo, expeça-se Mandado de Penhora e 
Avaliação. Sendo infrutíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD ou, ain-
da, não indicada a localização do bem, intime-se a parte exequente para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, ou ainda, 
querendo, requeira o que for de direito.Findo o prazo supra, sem indicação de 
bens penhoráveis, determino a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) 
ano ou até haver a indicação, pela parte exequente, de bens passíveis de pe-
nhora (art. 921, §1º do CPC).Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 
sejam indicados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos, os 
quais serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer 
tempo forem encontrados bens penhoráveis(art. 921, §§ 2º e 3º do CPC). Fi-
cando advertido o credor que após o decurso do prazo de suspensão passará 
a correr o prazo da prescrição intercorrente, findo o qual esta será decretada, 
desde que verificada a inércia do interessado(art. 921, §§ 4º e 5º do CPC). Por 
fim, autorizo desde logo, em sendo interesse da parte a expedição de certidão 
de crédito para fins de protesto.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0117/2018

ADV: KELLEY JANINE FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 2627/AC) - Processo 
0700413-72.2017.8.01.0001 - Monitória - Cheque - AUTOR: Formate - Indús-
tria Comércio Importação e Exportação Ltda - Dá a parte autora por intimada 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de 
justiça de fls 54.

ADV: MCGM ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 241AC), DANIELA DE SOU-
SA MAGALHÃES (OAB 4945/AC), JORGE CARLOS MAIA DE SOUSA (OAB 
1739/AC) - Processo 0701104-52.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - 
Pagamento - REQUERENTE: Jean Sousa de Oliveira - REQUERIDO: Jorge 
Carlos Maia de Sousa - Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação apresentada, nos termos 
do art. 350 e/ou 351, do CPC/2015.

ADV: ARTHUR MESQUITA CORDEIRO (OAB 4768/AC), NELSON WI-

LIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600A/AC) - Processo 0701627-
98.2017.8.01.0001 (apensado ao processo 0712899-26.2016.8.01.0001) - 
Cumprimento de sentença - Obrigações - CREDOR: Via Verde Transportes 
Ltda. - DEVEDOR: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A - Dá a parte credora por 
intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfação 
da dívida.

ADV: LAURO FONTES DA SILVA NETO (OAB 2786/AC), SYNARA ALLANA 
DE SOUSA MOTA (OAB 4407/AC) - Processo 0701772-91.2016.8.01.0001 - 
Procedimento Comum - Erro Médico - AUTORA: Maria Francisca Marinho do 
Nascimento - RÉU: H. O. A. - Hospital Oftalmológico do Acre - Eduardo Ovídio 
Borges de Velloso Vianna - Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 
(cinco) dias, manifestarem-se acerca de proposta apresentada pelo perito (fls. 
286/288).

ADV: HIRAN LEAO DUARTE (OAB 4490/AC) - Processo 0701884-
89.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: Banco Honda S/A - Dá a parte autora por intimada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça 
de fls 27.

ADV: HERÁCLIO QUEIROZ DOS SANTOS (OAB 4178/AC), MAURO PAU-
LO GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0702243-39.2018.8.01.0001 
(apensado ao processo 0704844-86.2016.8.01.0001) - Embargos de Terceiro 
- Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: 
Manuela Martins Claúdio - EMBARGADO: Banco Bradesco S/A - Dá a parte 
autora por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca 
da contestação apresentada, nos termos do art. 350 e/ou 351, do CPC/2015.

ADV: WALTER LUIZ MOREIRA MAIA (OAB 3891/AC), SILMARA DANTAS 
BENTES DA SILVA (OAB 4038/AC), RENATO JULIANO SERRATE DE ARAU-
JO (OAB 3553/AC) - Processo 0709410-49.2014.8.01.0001 - Cumprimento de 
sentença - Locação de Móvel - AUTOR: PRM Construções e Comércio Ltda 
- RÉU: ACREMAQ - Trnasportes e Serviços Ltda - Dá a parte autora por inti-
mada para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição de 
fls. 182.

ADV: VICENTE ARAGÃO PRADO JÚNIOR (OAB 1619/AC), SERVIO TÚLIO 
DE BARCELOS (OAB 44698/MG) - Processo 0710740-13.2016.8.01.0001 - 
Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - AUTOR: Banco 
do Brasil S/A. - RÉ: Deusdete Alves Costa, - Dá a parte autora por intimada 
para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se acerca da proposta de acordo 
apresentada às fls. 140.

ADV: RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC), RENATO 
BADER RIBEIRO (OAB 3035/AC) - Processo 0713773-74.2017.8.01.0001 - 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: 
Recol Motors Ltda - Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls 68.

ADV: RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC), RENATO BA-
DER RIBEIRO (OAB 3035/AC) - Processo 0713867-56.2016.8.01.0001 - Bus-
ca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - AUTOR: Recol Motors Ltda 
- Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se 
acerca da certidão do oficial de justiça de fls 98.

ADV: MAURILHO DA COSTA SILVA (OAB 4621/AC), ITALO MESQUITA DA 
SILVA (OAB 4568/AC) - Processo 0714024-29.2016.8.01.0001 - Procedimento 
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Valmir Ferreira Go-
mes - REQUERIDO: Jose Edimar Santiago de Melo Junior - Dá a parte autora 
por intimada para, no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar acerca da certidão 
do oficial de justiça

ADV: ALINE RAMALHO DE SOUSA CORDEIRO (OAB 4827/AC), EDUARDO 
ABÍLIO DINIZ (OAB 4389/AC), DANIEL FRANÇA SILVA (OAB 24214/DF), ANA 
CAROLINA RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 3534/AC), ANDRESSA MELO DE 
SIQUEIRA (OAB 3323/AC), EMERSON SILVA COSTA (OAB 4313/AC) - Pro-
cesso 0714491-71.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Inclusão Indevida 
em Cadastro de Inadimplentes - REQUERENTE: Ivana Maria Souza dos San-
tos Araújo - REQUERIDO: Telefônica Brasil S.a - Dá a parte autora por intima-
da para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso, 
nos termo do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015.

2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THAÍS QUEIROZ B. DE OLIVEIRA A. KHALIL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CHARLES AUGUSTO PIRES GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0067/2018 

ADV: CARLOS VINICIUS LOPES LAMAS (OAB 1658/AC), MARIVALDO 
GONCALVES BEZERRA (OAB 2536/AC), NELSON WILIANS FRATO-
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NI RODRIGUES (OAB 3600/AC) - Processo 0005901-30.2009.8.01.0001 
(001.09.005901-9) - Procedimento Comum - Interpretação / Revisão de Con-
trato - AUTORA: Maria das Graças Honorato de Souza - RÉU: Banco Cruzeiro 
do Sul S/A - 1) Considerando que nenhuma das partes se opôs aos cálculos de 
pp. 498/502, homologo-os.2) Oficie-se ao órgão empregador da parte autora, 
a fim de que restabeleça os descontos em folha de pagamento do mesmo, na 
forma dos cálculos ora homologados (60,36 parcelas de R$128,76).Em não 
havendo outras solicitações, arquivem-se. Intimem-se. 

ADV: ELIZABETH CERQUEIRA COSTA (OAB 13066/ES), RAFAEL CARLOS 
SOUZA DE ARRUDA (OAB 23276/MT), DELANO DE SOUZA PORCARO (OAB 
311A/ES), HALLEM DA SILVA HABIB (OAB 18469/ES), VINICIUS DE FIGUEI-
REDO TEIXEIRA (OAB 19680/DF), ROBERTO DUARTE JÚNIOR (OAB 2485/
AC), WILSON FURTADO ROBERTO (OAB 12189/PB), DANNY FABRÍCIO 
CABRAL GOMES (OAB 6337/MS), HORST VILMAR FUCHES (OAB 12529/
ES), ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES (OAB 3406/AC), MARINA BELAN-
DI SCHEFFER (OAB 3232/AC) - Processo 0009554-59.2017.8.01.0001 - Li-
quidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - RÉU: Ympactus Comercial Ltda - Considerando o teor da decisão 
de pp. 288/292, proferida no Superior Tribunal de Justiça, encaminhe-se o pre-
sente feito ao juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT, com nossas homenagens. 

ADV: LUIZ CESAR BARBOSA LOPES (OAB 34850/GO) - Processo 0010264-
79.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - 
Compromisso - LIQUIDANTE: Amarildo Leonel - Considerando o teor da de-
cisão de pp.119/123, proferida no Superior Tribunal de Justiça, encaminhe-se 
o presente feito ao juízo da 2ª Vara Cível de Laguna-SC, com nossas home-
nagens. 

ADV: LUCIANO VENTURA PORFÍRIO (OAB 134027/MG), LUIZ MAURO 
MOYSES JUNIOR (OAB 14536/ES) - Processo 0011492-89.2017.8.01.0001 
- Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Liquidação / Cumpri-
mento / Execução - LIQUIDANTE: Tôgram Maria Pessoa - Considerando o teor 
da decisão de pp. 156/160, proferida no Superior Tribunal de Justiça, encami-
nhe-se o presente feito ao juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-
-PA, com nossas homenagens. 

ADV: DOMINIQUE DE NAZARÉ DOS SANTOS SILVA (OAB 19813/PA) - Pro-
cesso 0011493-74.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedi-
mento Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: Victor 
Hugo Santos de Oliveira - Considerando o teor da decisão de pp. 208/212, pro-
ferida no Superior Tribunal de Justiça, encaminhe-se o presente feito ao juízo 
da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua-PA, com nossas homenagens. 

ADV: ANTONIO LOPES DA SILVA (OAB 15084/MT) - Processo 0011495-
44.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Li-
quidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: Andrea de Souza Fer-
reira - Considerando o teor da decisão de pp. 260/264, proferida no Superior 
Tribunal de Justiça, encaminhe-se o presente feito ao juízo da 3ª Vara Cível de 
Cuiabá-MT, com nossas homenagens. 

ADV: EZEQUIEL BALMANT NORBERTO (OAB 23550/PB) - Processo 
0011496-29.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Co-
mum - Liquidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: Elaine Therezi-
nha Moraes Pacheco - Considerando o teor da decisão de pp. 199/203, profe-
rida no Superior Tribunal de Justiça, encaminhe-se o presente feito ao juízo da 
3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, com nossas homenagens. 

ADV: GLEICE RODRIGUES DE MOURA SANTOS (OAB 43092/PE) - Proces-
so 0011497-14.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento 
Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: Josefa Fra-
nisca de Souza - Considerando o teor da decisão de pp. 29/33, proferida no 
Superior Tribunal de Justiça, encaminhe-se o presente feito ao juízo da 14ª 
Vara Cível de Recife-PE, São Paulo-SP, com nossas homenagens 

ADV: EDMON SOARES SANTOS (OAB 248724/SP) - Processo 0012383-
13.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - 
Compromisso - LIQUIDANTE: Flávio de Oliveira Moretti - Considerando o teor 
da decisão de pp. 168/172, proferida no Superior Tribunal de Justiça, encami-
nhe-se o presente feito ao juízo da 3ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, 
São Paulo-SP, com nossas homenagens. 

ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SILVA (OAB 386611/SP) - Processo 
0012385-80.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Co-
mum - Compromisso - LIQUIDANTE: Rafael Eduardo Balbino Mendes - Consi-
derando o teor da decisão de pp. 33/37, proferida no Superior Tribunal de Jus-
tiça, encaminhe-se o presente feito ao juízo da 3ª Vara Cível do Foro Regional 
de Santana, São Paulo-SP, com nossas homenagens. 

ADV: GILMARA RODRIGUES DUARTE (OAB 3230/AC), CRISTIANE BELI-
NATI GARCIA LOPES (OAB 3557/AC), SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 
4275A/AC), SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG), JOSÉ ARNAL-
DO JANSSEN NOGUEIRA (OAB 4270A/AC), JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA (OAB 79757/MG) - Processo 0012967-56.2012.8.01.0001 - Pro-
cedimento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - RÉU: Banco do 
Brasil S/A. - Face à divergência das partes quanto aos cálculos de liquidação 
de sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e advieram as 
contas de pp. 219/222, apontando débito ao autor no valor de R$16.110,04.O 
réu impugnou as contas, afirmando que o débito da autora é de R$19.564,35. 
Indicou equívocos da Contadoria quanto a não compensação dos honorários e 
pela falta de clareza dos critérios utilizados no cálculo das tarifas a serem repe-
tidas. O autor foi intimado, mas não se manifestou sobre a impugnação do réu.
Eis o breve relatório. Decido.De início, deve-se refutar a insurgência do réu, no 
que toca à tese de que os cálculos não compensaram os honorários advoca-
tícios, pois estes sequer foram objeto de cômputo nos cálculos ora sob exa-
me.Quanto ao segundo argumento, no sentido de que faltou clareza sobre os 
critérios utilizados pela Contadoria para calcular as tarifas a serem repetidas, 
também não merece acolhida, pois tais valores são fruto da diferença entre os 
valores pagos pelo autor e os efetivamente devidos, sendo que tal diferença 
foi corrigida monetariamente (pelo INPC) e acrescida de juros de mora de 1% 
ao mês, conforme se infere dos cálculos, o que está em perfeita sintonia com 
o título judicial.Portanto, rejeito a impugnação do réu e, via de consequência, 
homologo as contas de pp. 219/222.Autorizo o réu a restabelecer a cobrança 
dos valores devidos pelo autor, na forma dos cálculos ora homologados (6,48 
parcelas de R$2.487,88).Quanto às custas finais, já foram cumpridas as deter-
minações da Instrução Normativa nº 04/2016 do Tribunal de Justiça. Intimem-
-se e, em não havendo outras solicitações, arquivem-se. 

ADV: RODRIGO MAFRA BIANCAO (OAB 2822/AC), LÚCIO DE ALMEIDA 
BRAGA JÚNIOR (OAB 20836/GO) - Processo 0014478-89.2012.8.01.0001 - 
Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - AUTORA: Peregrina Gomes 
Serra - RÉU: Antonio Rodrigues de Araújo e outros - Face às informações de 
pp. 167/174, defiro ao Sr. Perito novo prazo de vinte dias para atender ao que 
foi determinado à p. 160.Intimem-se o perito e as partes. 

ADV: RODRIGO AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC), JOÃO JOAQUIM GUI-
MARÃES COSTA (OAB 3103/AC), JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS 
(OAB 3704/AC), GECILEIDE VIEIRA CARDOSO LINS (OAB 1891/AC) - Pro-
cesso 0025122-33.2008.8.01.0001 (001.08.025122-7) - Cumprimento de sen-
tença - Inadimplemento - AUTOR: José Augusto do Nascimento Ferraz - RÉU: 
Banco do Estado do Acre S. A. - Cumpra-se a parte final da sentença de p. 174, 
expedindo certidão de crédito ao exequente, atentando-se ao valor do débito 
indicado na planilha de p. 205, que corresponde à atualização do valor homolo-
gado pela decisão de pp. 143/145 (p. 113).Em seguida, intime-se o credor para 
ciência da certidão e arquivem-se os autos. 

ADV: PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/SP), WELSON 
GASPARINI JÚNIOR (OAB 116196/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE 
(OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), MAR-
CELO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 196847/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO 
(OAB 150060/SP) - Processo 0703034-08.2018.8.01.0001 - Busca e Apre-
ensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Bv Fi-
naceira S/A - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento S/A 
requereu contra Maria das Dores Oliveira da Costa busca e apreensão liminar 
de bem alienado fiduciariamente, em conformidade com o disposto no Decreto 
Lei n.º 911/69.Há prova de que a parte devedora foi constituída em mora, em 
face do não cumprimento das obrigações contratadas e garantidas por pacto 
adjeto de alienação fiduciária, razão pela qual concedo liminarmente a busca 
e apreensão do bem dado em garantia, devendo o depósito recair em mãos 
da parte autora e o bem mantido nesta cidade de Rio Branco Acre, no aguardo 
de iniciativa da parte devedora em reavê-lo mediante o pagamento da dívida 
(Decreto-Lei n.º 911/69, artigo 3º, caput, e § 2º).Decorridos cinco dias da exe-
cução da liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a 
posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, quando 
então estará autorizado a vender o bem a terceiros independentemente de 
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou ex-
trajudicial, visando a satisfação de seu crédito, salvo disposição expressa em 
contrário prevista no contrato (Lei n.º 4.728/65, artigo 66-B acrescido pela Lei 
n.º 10.931, de 2.8.2004, c.c. artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, alterado pela 
Lei nº 13.043, de 2014).Em caso de alienação do bem apreendido, o credor 
deverá prestar contas ao devedor acerca do valor apurado, entregando-lhe, se 
houver, após o pagamento do seu crédito, o saldo remanescente (Decreto-Lei 
n.º 911/69, artigo 2º, caput).Providencie a Escrivania:expeça-se mandado de 
busca e apreensão e citação, com a observação de que o prazo para resposta 
de 15 (quinze) dias fluirá da execução da liminar, sendo que nos primeiros cin-
co 5 (cinco) dias poderá a parte devedora obter a restituição do bem mediante 
o pagamento do débito informado na petição inicial, (Decreto-Lei n.º 911/69, 
com as alterações da Lei n.º 10.931/04, sem prejuízo da garantia ao devido 
processo legal CF, art. 5º, LIV e LV). No mandado que der cumprimento à bus-
ca e apreensão, deverá constar a ressalva de que o devedor deverá entregar 
o bem e seus respectivos documentos (Decreto-Lei n.º 911/69, artigo 3º, § 
14º).Determino que a secretaria providencie a restrição de circulação sobre 
o veículo objeto da ação, a efetivar-se por intermédio do RENAJUD e, após a 
comunicação da apreensão aqui determinada, a retirada do gravame (artigo 3º, 
§ 10º, incisos I e II do referido Decreto- Lei).intime-se a parte autora. 
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ADV: GEANE PORTELA E SILVA (OAB 3632/AC), MARCELO FEITOSA ZA-
MORA (OAB 4711/AC), THALES ROCHA BORDIGNON (OAB 2160/AC) - Pro-
cesso 0704059-56.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Locação de Mó-
vel - AUTOR: Atacadão Rio Branco - Exportação e Importação - Atacadão Rio 
Branco Exportação e Importação Ltda, ajuizou ação de cobrança c/c tutela 
provisória de urgência em desfavor de Massilon Rodrigues de Oliveira.Narra 
ter celebrado com o réu contrato de aluguel do veículo CAR/S. Reboque/C 
aberta, modelo SR/Randon SR CA, ano/modelo 2.010/2.011, chassi 9AD-
G1243ABM315100, no dia 27 de julho de 2017.Informa que pactuou o valor de 
R$1.500,00 mensais, mas o demandado somente pagou a primeira parcela, 
permanecendo inadimplente com os demais aluguéis.Salienta que os cons-
tantes atrasos motivaram o demandante a procurar pelo réu e o bem móvel, 
contudo, não logrou êxito em localizar o paradeiro de ambos, tomando apenas 
ciência dos locais por onde o bem passou, pois tem recebido diversas multas 
de trânsito.Por fim, anexa boletim de ocorrência demonstrado ter requerido 
investigação criminal para apuração dos fatos declinados na inicial.Pleiteia em 
caráter de urgência: a) reintegração de posse e; b) inclusão de restrição de 
circulação do bem nos sistemas à disposição do juízo.Juntou aos autos docu-
mentos (pp. 8/30). Houve determinação de emenda (p. 32).O autor apresentou 
emenda (p. 35).Eis o relatório. Passo a Decidir.1. Recebo a inicial e sua emen-
da.2. Para a concessão de tutela de urgência provisória incidental, a parte há 
de apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).Os requisitos 
em tela são concorrentes, de sorte que a ausência de um deles inviabiliza 
a pretensão da autora. Por outra, estabelece a Lei Processual Civil no art. 
300, §3º, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.No tocante 
à probabilidade do direito, vê-se pelos documentos que houve celebração de 
contrato de aluguel (pp. 9/12), sendo pactuado que atrasos superiores a 30 
dias no pagamento ensejarão rescisão contratual (cláusula quarta - p. 10), com 
imediata devolução do bem.O autor narra que somente recebeu a primeira 
parcela (30/07/2017), portanto, por expressa disposição contratual, o veículo 
deveria ser devolvido ao demandante em razão da rescisão contratual a que 
deu azo o locatário, ao inadimplir a parcela do aluguel.Soma-se o fato do au-
tor desconhecer o paradeiro do bem e do réu, bem como do veículo transitar 
em vários Estados do Brasil, algo que fulminará a pretensão do demandante 
em reaver o veículo, caso não seja deferida a tutela provisória de urgência.
Por derradeiro, e não menos importante, verifica-se, perfunctoriamente, que 
o demandante não utiliza de forma moderada o veículo, verificando-se nos 
autos que foi advertido com inúmeras multas, em desatenção ao Código de 
Trânsito Brasileiro.Portanto, enxergo preenchido o requisito da probabilidade 
do direito da parte autora em reaver a posse do bem de forma acautelatória.
Quanto ao segundo requisito, caracterizado no caso em concreto como “o risco 
ao resultado útil do processo”, enxergo também preenchido na medida que a 
procrastinação no tempo onerará o demandante, seja pelo não recebimento do 
aluguéis ou mesmo pela deterioração do bem pelo decurso do tempo.Tem-se 
assim que há urgência sempre que cotejadas as alegações e as provas com os 
elementos dos autos, concluindo-se perfunctoriamente que há maior grau de 
confirmação do pedido, e que a demora poderá comprometer o direito provável 
da parte, imediatamente ou futuramente.Posto isso, presentes os pressupos-
tos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 
tutela de urgência provisória incidental, para determinar a expedição de man-
dado de reintegração de posse do bem descrito na inicial.Em razão da incer-
teza na localização do veículo, determino que seja incluído no sistema RENA-
JUD restrição de circulação total.3. Intime-se as partes dos termos da presente 
decisão.4. Considerando que a autora manifestou interesse na realização da 
audiência de conciliação, agendo-a para o dia 29 de junho de 2018, às 09:30 
horas, determinando a inclusão do feito em pauta.O autor deverá ser intimado 
para o ato processual por meio do advogado constituído ou da Defensoria 
Pública, conforme o caso (art. 334, § 3º, CPC).O réu deve ser intimado para 
a audiência através do mesmo ato da citação.5. Cite-se o réu para contestar 
a ação no prazo de 15 (quinze) dias, fazendo constar no mandado a ressalva 
de que o prazo para defesa terá início na forma prevista no art. 231 do CPC. 
Também deverá constar a ressalva de que, se o réu não contestar a ação, será 
considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formula-
das pelo autor (art. 344, CPC).6. Findo o prazo da defesa, intime-se o autor 
para manifestação em quinze dias.Caso o réu não apresente contestação, em 
sendo a hipótese prevista no art. 348 do CPC, deverá o autor especificar as 
provas que pretende produzir.Caso na contestação o réu alegue fatos modi-
ficativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, ou ainda qualquer das 
matérias enumeradas no art. 337 do CPC, ou caso também apresente docu-
mentos, o autor deverá se manifestar no prazo assinalado, sendo-lhe permitida 
a produção de provas (arts. 350, 351 e 437, § 1º, CPC).7. Na hipótese do autor 
instruir a réplica com novos documentos, deverá o réu ser intimado para se 
manifestar sobre os mesmos, no prazo de quinze dias (art. 437, § 1º, CPC).8. 
Cumpridos os itens anteriores, intimem-se as partes para que especifiquem, 
fundamentadamente, as provas que pretendem produzir, bem como indiquem 
quais são as questões fáticas sobre as quais deve recair a atividade probatória 
e quais as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.9. Caso 
alguma das partes postule dilação probatória, venham os autos conclusos para 
decisão saneadora (fila 05). Caso ambas requeiram o julgamento antecipado 
do mérito, a conclusão deverá ser para sentença (fila 04).Intime-se. 

ADV: THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO (OAB 3674/AC) - Processo 
0704084-69.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - AUTOR: Aymorá Crédito, Financiamento e Investimento 
S/A - Defiro o prazo de 60 (sessenta) dias como requer o autor para apresen-
tação da constituição em mora da parte demandada.Anote-se no SAJ.Após, 
conclusos (fila 10). Intime-se. 

ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG), ALEX CAMPOS DE 
BARCELOS (OAB 117084/MG), FREDERICO NASSIF BOUERI (OAB 85827/
MG), EMERSON RODRIGUES PEREIRA (OAB 109765/MG) - Processo 
0704488-23.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Mercedes-benz do Brasil S/A - Banco 
Mercedes-Benz do Brasil S/A requereu contra Evelet - Evolução em Eletrici-
dade Eireli - EPP busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente, 
em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 911/69.Há prova de que 
a parte devedora foi constituída em mora, em face do não cumprimento das 
obrigações contratadas e garantidas por pacto adjeto de alienação fiduciária, 
razão pela qual concedo liminarmente a busca e apreensão do bem dado em 
garantia, devendo o depósito recair em mãos da parte autora e o bem mantido 
nesta cidade de Rio Branco Acre, no aguardo de iniciativa da parte devedora 
em reavê-lo mediante o pagamento da dívida (Decreto-Lei n.º 911/69, artigo 3º, 
caput, e § 2º).Decorridos cinco dias da execução da liminar de busca e apre-
ensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 
no patrimônio do credor fiduciário, quando então estará autorizado a vender o 
bem a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia 
ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, visando a satisfação de seu 
crédito, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato (Lei n.º 
4.728/65, artigo 66-B acrescido pela Lei n.º 10.931, de 2.8.2004, c.c. artigo 
2º do Decreto-Lei n.º 911/69, alterado pela Lei nº 13.043, de 2014).Em caso 
de alienação do bem apreendido, o credor deverá prestar contas ao devedor 
acerca do valor apurado, entregando-lhe, se houver, após o pagamento do 
seu crédito, o saldo remanescente (Decreto-Lei n.º 911/69, artigo 2º, caput).
Providencie a Escrivania:expeça-se mandado de busca e apreensão e citação, 
com a observação de que o prazo para resposta de 15 (quinze) dias fluirá da 
execução da liminar, sendo que nos primeiros cinco 5 (cinco) dias poderá a 
parte devedora obter a restituição do bem mediante o pagamento do débito 
informado na petição inicial, (Decreto-Lei n.º 911/69, com as alterações da Lei 
n.º 10.931/04, sem prejuízo da garantia ao devido processo legal CF, art. 5º, 
LIV e LV). No mandado que der cumprimento à busca e apreensão, deverá 
constar a ressalva de que o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos 
documentos (Decreto-Lei n.º 911/69, artigo 3º, § 14º).Determino que a secre-
taria providencie a restrição de circulação sobre o veículo objeto da ação, a 
efetivar-se por intermédio do RENAJUD e, após a comunicação da apreensão 
aqui determinada, a retirada do gravame (artigo 3º, § 10º, incisos I e II do refe-
rido Decreto- Lei).intime-se a parte autora. 

ADV: PEDRO PAULO FREIRE (OAB 3816/AC) - Processo 0704524-
65.2018.8.01.0001 - Prestação de Contas - Exigidas - Supressão de docu-
mento - AUTOR: Diocese de Rio Branco - Diocese de Rio Branco ajuizou ação 
de prestação de contas c/c com tutela provisória de busca e apreensão de 
documentos em desfavor de MCM Imóveis Ltda - ME.Para tanto, aduz a par-
te autora ter pactuado contrato de administração de imóvel (Galeria Meta), 
consistindo basicamente na gerência dos aluguéis recebidos com a locação 
das salas comerciais.Reforça que neste pacto o demandado faz jus a 10% do 
faturamento mensal dos aluguéis, contudo, ao longo do contrato, não houve 
a devida prestação de contas, bem como desde o mês de abril do ano de 
2017 o demandado não repassou quaisquer valores atinentes aos alugueres 
das salas comerciais.Em sede de tutela provisória de urgência, requer o autor: 
a) concessão da justiça gratuita; b) dinamização do ônus da prova (art. 373, 
§1º do CPC) e; c) busca e apreensão na sede da ré dos documentos atinen-
tes aos contratos de locação do imóvel.Juntou aos autos documentos de pp. 
13/34.É o relatório. Decido1. Recebo a petição inicial e defiro os benefícios 
da assistência judiciária gratuita (art. 2º, Inc. VII, da lei estadual 1.422/01).2. 
Para a concessão de tutela de urgência provisória incidental a parte deve de 
apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 305).Os requisitos em 
tela são concorrentes, de sorte que a ausência de um deles inviabiliza a pre-
tensão do autor. Por outra, estabelece a Lei Processual Civil no art. 300, §3º, 
que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.O CPC estabelece 
como espécies da tutela provisória, a tutela de urgência e a de evidência e, na 
espécie tutela de urgência, há a de natureza antecedente ou incidental, que, 
por sua vez, se subdividem em cautelar (conservativa) ou antecipada (satisfa-
tiva).No caso, depreende-se que a tutela provisória de urgência requerida é de 
natureza antecipada (satisfativa), eis que o autor visa apreender documentos 
relacionados aos contratos locatícios e dinamizar o ônus da prova.Contudo, 
é de observar-se que a ação de exigência de contas possui dois momentos: 
o primeiro, em que se define se há o dever do réu de prestar as contas, e o 
segundo, no qual se apura se há crédito em favor do autor. Portanto, inviá-
vel determinar-se neste momento processual apreensão de documentos ou 
dinamização do ônus da prova, eis que o procedimento, por si só, distribui 
dinamicamente a carga probatória ao réu. Além disso, torna-se desnecessário 
apreender documentos que o demandado é compelido a apresentar ou pelo 
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menos demonstrar nos autos. Explico.O art. 550 do CPC, dispõe: “Art. 550. 
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do 
réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias”.O 
réu tem a faculdade de apresentar as contas ou, caso repute necessário, apre-
sentar contestação afirmando não estar compelido a tal mister, contudo, ao 
ser julgado procedente o pedido da parte autora, a decisão determinará que o 
réu preste contas ou, caso não apresente, que não lhe seja lícito impugnar as 
contas apresentadas pelo autor (art. 550, §5º do CPC).Portanto, vê-se que os 
pedidos liminares da parte autora já estão inclusos no procedimento especial 
da ação de exigir contas (art. 550 e ss do CPC), até porque, ao presta-las, o 
réu deverá instruía-las com demonstrativos que as alicercem.Registro que o 
mero inadimplemento contratual não induz à necessidade de deferimento da 
medida de busca e apreensão e dinamização do ônus da prova, antes de ser 
instaurado o contraditório. Ademais, há, por ora, mera expectativa de direito, 
cujo resultado depende, como dito, do contraditório e do exame das alegações 
de ambas as partes e das provas, de modo que conceder a medida pleiteada, 
sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela 
de urgência, importaria em supressão de etapa do processo de conhecimen-
to para satisfazer, de pronto, pretensão ainda não reconhecida. Portanto, em 
análise perfunctória, não estão presentes os requisitos legais necessários à 
concessão da medida de urgência postulada, razão pela qual a INDEFIRO.3. 
Intime-se as partes dos termos da presente decisão.4. Cite-se o réu para que 
apresente as contas ou contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550 do 
CPC).5. Caso o réu apresente contestação, ausente da prestação de contas, 
voltem-me conclusos para decisão (fila 04).6. Prestadas as contas, intime-se o 
autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste.Advirta-se o autor 
que a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamenta-
da e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.7. Infor-
me ao réu que, caso apresente suas contas, estas deverão ser apresentadas 
na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e 
os investimentos, se houver.Após, conclusos (fila 04).Intime-se. 

ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA MICHELLE NASCIMENTO S 
TACHY (OAB 4187/AC) - Processo 0704664-02.2018.8.01.0001 - Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento S.a - A peça vestibular não apresenta 
todos os elementos necessários à apreciação da liminar, pois não há nos autos 
a comprovação da constituição em mora do devedor.O §2º, do artigo 2º do 
Decreto-Lei nº 911, de 1969, estabelece: “A mora decorrerá do simples ven-
cimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta regis-
trada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante 
do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ademais, a comprovação da 
mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 
conforme inteligência da súmula 72 do STJ.No caso em apreço, a notificação 
extrajudicial expedida (pp. 26/28) não foi entregue a autora, tendo em vista 
esta encontrar-se ausente.As providências determinadas acima deverão ser 
adotadas no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial e da 
liminar vindicada (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC) - Processo 
0704691-82.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Locação de Imóvel - 
AUTOR: Mauricio Lima Alves - 1. Determino a parte autora que emende a ini-
cial, atentando-se para a disposição do art. 319, inc. VII do CPC, para informar 
a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. 
No mesmo ato, deverá a parte autora apresentar vias legíveis dos documentos 
de pp. 16 e 19.2. As informações dos autos não conduzem à verossimilhança 
de alegação de pobreza da parte autora, que apostou declaração de hipossu-
ficiência ausente de outros elementos, situação que não evidencia a inexis-
tência de recursos para arcar com as despesas do processo, uma vez que o 
demandante ao prestar garantia fidejussória em contrato locatício, por certo, o 
réu vislumbrou capacidade financeira deste para honrar com o contrato inicial 
de locação. Assim, com amparo no art. 99, § 2º, do novo CPC, determino a 
intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, para que adote uma 
das seguintes medidas, alternativamente:2.I) Comprove a sua insuficiência de 
recursos para custear as despesas do processo pela juntada dos seguintes do-
cumentos (sujeitos à conferência de veracidade pelos meios legais): a) Decla-
rações de Imposto de Renda dos três últimos anos; b) Holerite, cópia da CTPS 
ou outro documento comprobatório de rendimentos; c) Cópia do contrato social 
das empresas do qual seja sócio; d.) Indicação dos bens imóveis que possui, 
bem como veículos, aeronaves e embarcações, discriminando seus valores; 
e) Esclarecimentos, caso queira, sobre a composição de suas receitas e des-
pesas, a fim de comprovar a sua impossibilidade de arcar com as despesas 
do processo. 2.II) Recolha o valor da taxa judiciária, fazendo aportar aos autos 
o respectivo comprovante.3. As providências determinadas nos itens 1. e 2. 
deverão ser adotadas no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento (art. 
321, parágrafo único, CPC). Intime-se.Após, retornem-me conclusos (fila 10). 

ADV: SERGIO FARIAS DE OLIVEIRA (OAB 2777/AC) - Processo 0704734-
19.2018.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Compromisso - CREDOR: 
Central Trr Importação Ltda - Concedo ao credor o prazo de quinze dias para 
emendar a petição inicial, informando a qualificação completa das partes, con-
forme art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da peça de ingresso (art. 
321, parágrafo único, CPC). Intimem-se. 

ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA MICHELLE NASCIMENTO S 
TACHY (OAB 4187/AC) - Processo 0704801-81.2018.8.01.0001 - Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco 
Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - A peça vestibular não 
apresenta todos os elementos necessários à apreciação da liminar, pois não 
há nos autos a comprovação da constituição em mora do devedor.O §2º, do 
artigo 2º do Decreto-Lei nº 911, de 1969, estabelece: “A mora decorrerá do 
simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por 
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Ademais, a compro-
vação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiducia-
riamente, conforme inteligência da súmula 72 do STJ.No caso em apreço, a 
notificação extrajudicial expedida (pp. 24/26) não foi entregue ao autor, tendo 
em vista este ter mudado de endereço.As providências determinadas acima 
deverão ser adotadas no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 
inicial e da liminar vindicada (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

ADV: ROBERTO ALVES DE SÁ (OAB 4013/AC) - Processo 0704865-
91.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - 
REQUERENTE: Devanir Nascimento de Araújo - 1. Determino à parte autora 
que emende a inicial, atentando-se para as disposições do art. 319, incs. II e 
VII do CPC, para informar o endereço residencial com CEP e eletrônico das 
partes e, a opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou de 
mediação.2. As informações dos autos não conduzem à verossimilhança de 
alegação de pobreza da parte autora, que apostou aos autos comprovante de 
rendimento, ausente de elementos que demonstrem que o salário está com-
prometido com dívidas, pensão ou situação que evidencie impossibilidade de 
arcar com as custas processuais. Assim, com amparo no art. 99, § 2º, do novo 
CPC, determino a intimação da parte autora, na pessoa do seu advogado, para 
que adote uma das seguintes medidas, alternativamente:2.I. Comprove a sua 
insuficiência de recursos para custear as despesas do processo pela juntada 
dos seguintes documentos (sujeitos à conferência de veracidade pelos meios 
legais): a) Declarações de Imposto de Renda dos três últimos anos; b) Holerite, 
cópia da CTPS ou outro documento comprobatório de rendimentos; c) Cópia 
do contrato social das empresas do qual seja sócio; d.) Indicação dos bens 
imóveis que possui, bem como veículos, aeronaves e embarcações, discrimi-
nando seus valores; e) Esclarecimentos, caso queira, sobre a composição de 
suas receitas e despesas, a fim de comprovar a sua impossibilidade de arcar 
com as despesas do processo. 2.II. Recolha o valor da taxa judiciária, fazendo 
aportar aos autos o respectivo comprovante.3. As providências determinadas 
nos itens 1. e 2. deverão ser adotadas no prazo de quinze dias, sob pena de 
indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se.Após, retornem-me 
conclusos (fila 10). 

ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP), GUSTAVO PASQUALI PA-
RISE (OAB 155574/SP), PASQUALI PARISI E GASPARINI JUNIOR (OAB 4752/
SP), WELSON GASPARINI JÚNIOR (OAB 116196/SP) - Processo 0704887-
52.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento 
- RÉU: Jose Airton da Silva Melo - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento 
e Investimento requereu contra José Airton da Silva Melo busca e apreensão 
liminar de bem alienado fiduciariamente, em conformidade com o disposto no 
Decreto Lei n.º 911/69.Há prova de que a parte devedora foi constituída em 
mora, em face do não cumprimento das obrigações contratadas e garantidas 
por pacto adjeto de alienação fiduciária, razão pela qual concedo liminarmente 
a busca e apreensão do bem dado em garantia, devendo o depósito recair em 
mãos da parte autora e o bem mantido nesta cidade de Rio Branco Acre, no 
aguardo de iniciativa da parte devedora em reavê-lo mediante o pagamento da 
dívida (Decreto-Lei n.º 911/69, artigo 3º, caput, e § 2º).Decorridos cinco dias da 
execução da liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e 
a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, quando 
então estará autorizado a vender o bem a terceiros independentemente de 
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou ex-
trajudicial, visando a satisfação de seu crédito, salvo disposição expressa em 
contrário prevista no contrato (Lei n.º 4.728/65, artigo 66-B acrescido pela Lei 
n.º 10.931, de 2.8.2004, c.c. artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, alterado pela 
Lei nº 13.043, de 2014).Em caso de alienação do bem apreendido, o credor 
deverá prestar contas ao devedor acerca do valor apurado, entregando-lhe, se 
houver, após o pagamento do seu crédito, o saldo remanescente (Decreto-Lei 
n.º 911/69, artigo 2º, caput).Providencie a Escrivania:expeça-se mandado de 
busca e apreensão e citação, com a observação de que o prazo para resposta 
de 15 (quinze) dias fluirá da execução da liminar, sendo que nos primeiros cin-
co 5 (cinco) dias poderá a parte devedora obter a restituição do bem mediante 
o pagamento do débito informado na petição inicial, (Decreto-Lei n.º 911/69, 
com as alterações da Lei n.º 10.931/04, sem prejuízo da garantia ao devido 
processo legal CF, art. 5º, LIV e LV). No mandado que der cumprimento à bus-
ca e apreensão, deverá constar a ressalva de que o devedor deverá entregar 
o bem e seus respectivos documentos (Decreto-Lei n.º 911/69, artigo 3º, § 
14º).Determino que a secretaria providencie a restrição de circulação sobre 
o veículo objeto da ação, a efetivar-se por intermédio do RENAJUD e, após a 
comunicação da apreensão aqui determinada, a retirada do gravame (artigo 3º, 
§ 10º, incisos I e II do referido Decreto- Lei).intime-se a parte autora. 
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ADV: MARCELO BRASIL SALIBA (OAB 3328/AC) - Processo 0704901-
36.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Deter-
mino ao autor que emende a petição inicial, devendo ajustar o valor atribuído 
à causa, que deve corresponder, quando se pedirem prestações vencidas e 
vincendas, ao valor de umas e outras, nos termos do §1º do art. 292 do CPC, 
razão pela qual este deverá retificar a inicial, atentando também para o reco-
lhimento da diferença da taxa judiciária.As providências determinadas deverão 
ser adotadas no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 
(art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

ADV: CELSON MARCON (OAB 3266/AC) - Processo 0704955-
02.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - A peça 
vestibular não apresenta todos os elementos necessários à apreciação da 
liminar, pois não há nos autos a comprovação da constituição em mora do 
devedor.O §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911, de 1969, estabelece: “A 
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo 
que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 
Ademais, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do 
bem alienado fiduciariamente, conforme inteligência da súmula 72 do STJ.No 
caso em apreço, não foi juntado aos autos notificação extrajudicial endereçada 
ao réu.As providências determinadas acima deverão ser adotadas no prazo de 
quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial e da liminar vindicada (art. 
321, parágrafo único, CPC). Intime-se. 

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC), FERNANDA 
CORTES LOPES (OAB 70191/RS) - Processo 0708273-61.2016.8.01.0001 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - CREDOR: Alfredo 
Severino Jares Daou - DEVEDOR: Banco Pine S/A - ADVOGADO: Alfredo Se-
verino Jares Daou - Banco Pine S/A opôs embargos de execução em face da 
sentença de pp. 161/163, alegando omissão do julgado em relação ao pedido 
de que os valores relativos ao alvará judicial de p. 151 fossem transferidos 
diretamente para sua conta.Sabe-se que os embargos de declaração servem 
para sanar contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais detecta-
dos em decisões judiciais (art. 1.022, CPC).No caso em exame, tem razão o 
embargante, pois a sentença não apreciou o pedido de pp. 156/157.Assim, 
sanando-se de pronto a omissão verificada, é caso de deferimento do pedido 
de pp. 156/157.Sob tais fundamentos, conheço e dou provimento aos embar-
gos de declaração para, sanando a omissão verificada, deferir o pedido de 
pp. 156/157, determinando ao Cartório que expeça novamente o alvará de p 
. 151, na forma indicada no referido pedido. Intimem-se.Após o cumprimento, 
arquivem-se. 

ADV: TANIA MARIA FERNANDES DE CARVALHO (OAB 2371/AC), ROBERTA 
DANTAS DE SOUSA (OAB 11013/PA) - Processo 0711089-16.2016.8.01.0001 
- Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: 
Y.S.P. - REQUERIDO: C.C.A.F.A. - 1) Defiro o pedido de cumprimento de sen-
tença de obrigação de fazer, formulado pelo autor às pp. 267/413, determinan-
do a intimação do devedor por meio eletrônico, para que cumpra a obrigação 
imposta na sentença de pp. 169/175, restabelecendo o serviço de “home care” 
à autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de 
R$2.000,00 (dois mil reais).Evolua-se a classe do feito no SAJ para cumpri-
mento de sentença.Cumpra-se com urgência (art. 153, § 2º, I, CPC).2) Defiro o 
cumprimento de sentença referente às astreintes, formulado pelo autor às pp. 
263/266.3) Intime-se o devedor para efetivar o pagamento do débito, acrescido 
das custas, se houver, no prazo de quinze dias (art. 523, CPC).A intimação do 
devedor deverá ser realizada na forma do art. 513, § § 2º, 3º, 4º e 5º do CPC.4) 
Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo acima estabelecido, o débito 
será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios 
da fase de cumprimento de sentença, também no percentual de 10% (dez 
por cento) (art. 523, § 1º, CPC).O devedor deverá ser cientificado que, em 
caso de pagamento parcial do débito, a multa e os honorários advocatícios aci-
ma estabelecidos incidirão tão somente sobre o saldo devedor remanescente 
(art. 523, § 2º, CPC).Deverá ser também cientificado de que, transcorrido o 
prazo estabelecido no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de quinze dias para que o executado, independente de penhora ou de nova 
intimação, apresente sua impugnação, nos próprios autos (art. 525, CPC).5) 
Findo o prazo a que se refere o art. 523 do CPC e não realizado o pagamen-
to pelo devedor, intime-se o credor para apresentar memória atualizada da 
dívida, atentando às especificações do art. 524 do CPC, incluindo a multa de 
10% (dez por cento) e os honorários advocatícios, no prazo de cinco dias. Em 
seguida, determino:a) seja determinado às instituições financeiras que tornem 
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-
-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. A determinação deverá 
ser dirigida por intermédio do BacenJud (art. 854, CPC).b) apresentadas as 
respostas das instituições financeiras, o Cartório deverá providenciar, por in-
termédio do BacenJud, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o cancelamento 
de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela insti-
tuição financeira em igual prazo (art. 854, § 1º, CPC).c) ainda após a apresen-
tação das respostas das instituições financeiras, intime-se o executado através 
de seu advogado ou, caso não o tenha constituído nos autos, pessoalmente, 

para que, no prazo de cinco dias, demonstre que as quantias indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva (art. 854, § § 
2º e 3º, CPC).d) caso haja manifestação do executado no prazo estabelecido 
no art. 854, § 3º, do CPC, voltem os autos conclusos para decisão (fila 02).e) 
rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 
indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura do termo, deven-
do as instituições financeiras transferirem os valores indisponíveis para conta 
vinculada a este juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (art. 854, § 5º, 
CPC). A solicitação de transferência deve ser efetivada por meio do BacenJud. 
A instituição financeira depositária deverá informar ao juízo a data do depósito, 
o montante depositado e o número do processo a que se refere.f) não logran-
do êxito a solicitação de bloqueio eletrônico, manifeste-se a parte credora, no 
prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender cabível.6) Caso o credor 
não atenda aos item “f” no prazo assinalado, intime-se o mesmo pessoalmente 
para cumprir a determinação no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 
processo por abandono (art. 485, III, § 1º, do CPC). A presente decisão, assi-
nada eletronicamente, substitui a carta de intimação.Intimem-se. 

ADV: RAFAEL CORDEIRO DO REGO (OAB 45335/PR), ALBERTO IVÁN 
ZAKIDALSKI (OAB 39274/PR), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 
115665/SP), TANIA MARIA FERNANDES DE CARVALHO (OAB 2371/AC), 
JULIANA DINIZ DE CARVALHO PORTELA (OAB 164171/MG), SIQUEIRA, 
D’ÁVILA, FLORES E ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB 345/MG), FABRÍ-
CIA LOPES GERÔNIMO DE ARAÚJO (OAB 2782/AC), CLEBER LEMES AL-
MECER (OAB 11378/MT), BRUNO CACHUBA BERTELLI (OAB 51689/PR), 
DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO (OAB 71886/MG), EDUARDO 
SILVA GATTI (OAB 234531/SP), FELIPPE FERREIRA NERY (OAB 3540/AC), 
CRISTOPHER CAPPER MARIANO DE ALMEIDA (OAB 3604/AC), MAURO 
PAULO GALERA MARI (OAB 3056/MT), JOSE STENIO SOARES LIMA JU-
NIOR (OAB 4000/AC), ANDREIA REGINA PEREIRA NOGUEIRA (OAB 3979/
AC), EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO (OAB 7376/RO), FELIPPE FERREIRA 
NERY (OAB 8048/RO), PABLO DOTTO (OAB 147434/SP), EMMILY TEI-
XEIRA DE ARAÚJO (OAB 3507/AC), ANNA PAULA PAIXÃO AMORIM (OAB 
166571/MG), FELIPE BUENO SIQUEIRA (OAB 116885/MG), FLÁVIO LAGE 
SIQUEIRA (OAB 58439/MG), ARTHUR MESQUITA CORDEIRO (OAB 4768/
AC), FERNANDO DALLA PALMA ANTÔNIO (OAB 32698/PR), JOÃO FELIPE 
DE OLIVEIRA MARIANO (OAB 4570/AC), DANIELLE FURTADO ZAIRE (OAB 
4370/AC), KELDHEKI MAIA DA SILVA (OAB 4352/AC), LUCAS DE OLVEIRA 
CASTRO (OAB 4271/AC), RICARDO BOTELHO FONSECA (OAB 2931A/AC), 
RODRIGO MAFRA BIANCAO (OAB 2822/AC), GILLIARD NOBRE ROCHA 
(OAB 2833/AC), RODRIGO AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC), ISAU DA 
COSTA PAIVA (OAB 2393/AC), GELSON GONÇALVES NETO (OAB 3422/
AC), MARCIANO CARVALHO CARDOSO JUNIOR (OAB 3238/AC), ANDRE 
FERREIRA MARQUES (OAB 3319/AC), LUIZ CARLOS ALVES BEZERRA 
(OAB 3249/AC), RICARDO BOTELHO FONSECA (OAB 245099/SP) - Proces-
so 0712167-45.2016.8.01.0001 - Recuperação Judicial - Recuperação judicial 
e Falência - AUTOR: Adinn Construção e Pavimentação Eireli Transformação 
- TERCEIRO: Fábio Dantas de Souza - INTRSDO: Banco Bradesco S/A - Pot-
tencial Seguradora S.a. - Fazenda Pública Municipal (Procuradoria Geral do 
Município de Rio Branco) - Fazenda Pública Estadual (Procuradoria Geral do 
Estado do Acre) - Fazenda Pública Federal - Ministério Público do Estado do 
Acre - Caixa Econômica Federal, na pessoa de seu representante legal, Sr. 
Eliseu José da Silva - Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A - Agro Boi Impor-
tação e Exportação Ltda. - BATISTA E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
BOMBAS INJETORAS LTDA - ME - Gerdau Aços Longos S/A - Artec Artefatos 
de Concreto Ltda - SOTREQ S/A - Banco Panamericano S.A - Flor de Maio 
Indústria e Comércio Eireli - Cerâmica Flôr de Maio - Raimundo Araújo de Oli-
veira - Alisson Ferreira Sangama - Alcimar Rodrigues da Silva - Mailson de 
Sousa Silva - Messias Nascimento da Silva - Valdenir Gomes Moreira - Edmil-
son Mendes Pereira - José Verônico Marinho da Rocha - Acrediesel Comercial 
de Veículos Ltda - Jean Ricardo Araújo de Oliveira - Marcos da Silva Lima 
- Fábio Júnior Assis Wesem - Gleyson José Pereira Mitoso - Geermisson Ta-
vares Henning - Jean Gardinel Robert - Manoel Freire do Nascimento - Banco 
Mercedes-Benz do Brasil S/A - Alcimar Rodrigues da Silva - Mailson de Sou-
sa Silva - Messias Nascimento da Silva - Valdenir Gomes Moreira - Edmilson 
Mendes Pereira - José Verônico Marinho da Rocha - Agro Boi Importação e 
Exportação Ltda. - ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - Acredie-
sel Comercial de Veículos Ltda - Jean Ricardo Araújo de Oliveira - Adilson de 
Sena Oliveira - Marcos da Silva Lima - Fábio Júnior Assis Wesem - Gleyson 
José Pereira Mitoso - Geermisson Tavares Henning - Jean Gardinel Robert - 
Manoel Freire do Nascimento - M.S.M. Industrial Ltda. - Pedra Norte Industrial 
de Pedras Britadas - 1) Publique-se o quadro geral de credores, consolidando 
pelo administrador judicial às pp. 2.411/2.418.2) Diante da manifestação de p. 
2.407, concedo ao devedor novo prazo de quinze dias para atender ao item 5 
da decisão de pp. 2.363/2.364.3) Intime-se o devedor para que se manifeste 
sobre a impugnação de pp. 2.392/2.406, no prazo de quinze dias.Intimem-se. 

ADV: CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC), ALEXA CRISTINA PINHEI-
RO ROCHA DA SILVA, AUREA TEREZINHA SILVA DA CRUZ (OAB 2532/AC) - 
Processo 0712827-05.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Fornecimento 
de Energia Elétrica - REQUERENTE: Domingos Pereira Magalhães - REQUE-
RIDO: Eletroacre - 1) Determino ao Cartório que cumpra o item 3 da deci-
são de pp. 285/287.2) Acuso ciência aos termos da decisão de pp. 319/326.3) 
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Aguarde-se o curso do prazo estabelecido na intimação de p. 317.Se o autor, 
assim como o réu, postular julgamento antecipado da lide, venham os autos 
conclusos para sentença (fila 04). Caso haja pedido de dilação probatória, a 
conclusão deve ser para saneamento (fila 05).Retire-se a tarja atinente a pe-
dido liminar. 

ADV: ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA, CRISTIANE BELINA-
TI GARCIA LOPES (OAB 3557/AC), PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (OAB 
50945/PR) - Processo 0715737-05.2017.8.01.0001 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: Banco Volkswa-
gen S/A - REQUERIDA: Odete dos Santos Silva - Concedo ao réu o prazo de 
quinze dias para que se manifeste sobre o pedido de pp. 52/60.Após, conclu-
sos (fila 09). 

ADV: CLAUDIO BRAGA MOTA (OAB 812BBA) - Processo 0716359-
84.2017.8.01.0001 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - LIQUIDANTE: CLAUDIO BRAGA MOTA - ADVO-
GADO: CLAUDIO BRAGA MOTA - 1) CLAUDIO BRAGA MOTA opôs embargos 
de declaração em face da sentença de pp. 334/335, afirmando que a petição 
inicial dos presentes autos não é a de pp. 01/09, mas sim a de pp. 10/23, o que 
induziu o juízo a erro, já que a presente ação não versa sobre embargos de 
terceiro.Sabe-se que os embargos de declaração servem para sanar contradi-
ções, omissões, obscuridades ou erros materiais detectados em decisões judi-
ciais (art. 1.022, CPC).No caso em exame, há grave omissão na sentença de 
pp. 334/335, pois não apreciou a petição inicial de pp. 10/23, limitando-se a 
analisar o documento de pp. 01/09, que apenas instruiu a petição inicial, não 
se tratando do verdadeiro objeto da causa.Sob tais fundamentos, conheço e 
dou provimento aos embargos de declaração e, sanando a omissão verificada, 
desconstituo a sentença de pp. 334/335 e passo à análise da petição inicial de 
pp. 10/23.2) Trata-se de pedido de liquidação da sentença proferida nos autos 
da ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, movida perante este juízo 
pelo Ministério Público, em face de Ympactus Comercial S.A e outros, todos 
sem domicílio nesta Comarca.Infere-se da petição inicial que, tal qual os réus, 
o autor também não tem domicílio em Rio Branco-AC.A competência para pro-
cessamento de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva 
está disciplinada no art. 98, § 2º, I, do CDC, nos seguintes termos:Art. 98.§ 2º. 
É competente para a execução o juízo:I da liquidação da sentença ou da ação 
condenatória, no caso de execução individual.Acerca da competência para li-
quidação do julgado, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, 
inclusive com efeito repetitivo (Temas 480 e 481), no sentido de que pode ser 
processado perante o foro do domicílio do autor:DIREITO PROCESSUAL. RE-
CURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREI-
TOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. 
FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS 
DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. 
REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILI-
DADE. OFENSA À COISA JULGADA.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1.1. 
A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação 
civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto 
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, 
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em con-
ta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses me-
taindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).1.2. 
A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, 
que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacioná-
rios sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos 
os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe 
a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob 
pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação 
contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97.2. Ressalva de fundamentação 
do Ministro Teori Albino Zavascki.3. Recurso especial parcialmente conhecido 
e não provido. (REsp 1243887 / PR RECURSO ESPECIAL2011/0053415-5, 
Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador: CE - 
CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 19/10/2011). PROCESSUAL CIVIL. 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA 
PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍ-
LIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE 
EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, 
§ 2º, II E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES.1. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a execução individual de 
sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a 
regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste 
interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação 
coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse 
título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de 
decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do 
exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de 
Defesa do Consumidor.2. Recurso Especial provido. (REsp 1528807 / PR RE-
CURSO ESPECIAL 2015/0087305-9, Relator(a): Ministro HERMAN BENJA-
MIN (1132), Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 
02/06/2015). Vê-se que um dos fundamentos das decisões proferidas pelo 
Superior Tribunal de Justiça, e acompanhada por diversos tribunais pátrios, 

decorre de que a sentença proferida em ação civil pública tem efeito erga om-
nes e não está adstrita aos limites territoriais da competência do juízo que a 
prolatou. Como consequência, beneficia jurisdicionados domiciliados em todo 
o país, que podem ter dificultado o acesso à justiça, caso a liquidação e o cum-
primento individual da sentença necessitem ser processados perante o juízo 
que prolatou a sentença coletiva. Contudo, a facilitação do acesso à justiça não 
é o único viés a justificar o processamento das liquidações e cumprimento de 
sentença no foro do domicílio do interessado. A administração da justiça tam-
bém deve ser invocada, pois ações que beneficiam número elevado de pesso-
as podem findar inviabilizando o juízo prolator da sentença, acaso todos ou 
grande parte dos beneficiados optem por liquidar e cumprir a sentença perante 
o juízo que a proferiu.A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim As-
sumpção Neves lecionam:”Na liquidação individual da sentença coletiva gené-
rica, entretanto, a regra deve ser outra em razão das particularidades dessa 
espécie de liquidação. Primeiro, que a vantagem de ter o mesmo juízo nas fa-
ses de conhecimento e de liquidação de sentença não existe no caso apresen-
tado, considerando-se que na liquidação imprópria o juiz não se limitará a fixa-
ção do quantum debeatur, também analisando a titularidade do direito, o que 
dependerá de uma análise individualizada da situação do liquidante. Por outro 
lado, há vantagens práticas inegáveis em admitir a liquidação no foro do indiví-
duo: (i) para o indivíduo facilita a propositura da liquidação, em nítido atendi-
mento do princípio do acesso à ordem jurídica justa; (ii) para o Estado, evita-se 
a concentração em um mesmo juízo de quantidade considerável de liquida-
ções individuais, o que poderia até mesmo inviabilizar o andamento dos pro-
cessos nesse cartório.” Mister salientar que a ação civil pública nº 0800224-
44.2013.8.01.0001 culminou no reconhecimento, por sentença já transitada 
em julgado, de que o negócio chamado “Telexfree” configurava uma pirâmide 
financeira. Como corolário, foi declarada a nulidade de todos os contratos fir-
mados, em razão da ilicitude do objeto, determinando-se o restabelecimento 
dos contratantes ao status quo, o que significa dizer, em linhas gerais, que o 
contratante que efetuou pagamento para ingressar na pirâmide poderá postu-
lar o restabelecimento do que foi pago. Para tanto, deverá demonstrar, por 
meio de liquidação individual, não apenas que era um divulgador da Telexfree, 
como também que, nos termos e parâmetros estabelecidos do título judicial, 
tem valores a reaver, devendo-se apurar o quantum.Ocorre que a rede Tele-
xfree envolveu mais de um milhão de pessoas. Apenas no Estado do Acre es-
tima-se que existiram setenta mil divulgadores. Assim, na hipótese de que ape-
nas metade dos divulgadores acrianos e domiciliados nesta Capital demande 
individualmente a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva em seu 
domicílio, onde há cinco varas cíveis com competência genérica, já estaria 
seriamente comprometida a atividade jurisdicional nas cinco unidades, pois 
cada qual receberia aproximadamente sete mil processos, aumentando em 
torno de quatro vezes o número de feitos, em relação à média de processos 
atualmente em trâmite em cada uma delas (cerca de 2.100 processos).Contu-
do, perante esta unidade judiciária, além da demanda oriunda dos divulgado-
res rio braquenses, há ainda a decorrente dos divulgadores domiciliados em 
outras comarcas, que optam por liquidar e cumprir a sentença coletiva perante 
este juízo, que a proferiu, fazendo menção à regra do art. 98, § 2º, I, do CDC. 
Tal possibilidade tem inviabilizado a prestação jurisdicional nesta Unidade, pois 
o fluxo de novas ações triplicou nos meses de julho e agosto de 2017, sendo 
que grande parte das ações é movida por divulgadores domiciliados em outras 
Comarcas, muitos até em outros Estados da Federação.Está muito claro, por-
tanto, que a incidência da regra acima referida neste caso específico tem tido 
o condão de violar o interesse público da melhor administração da justiça, uma 
vez que, diante da possibilidade de processarem suas liquidações e cumpri-
mentos de sentença individuais perante o juízo que proferiu a sentença coleti-
va, muitos interessados, residentes em vários outros estados brasileiros, têm 
feito tal opção, ensejando uma verdadeira avalanche de ações judiciais, muito 
superior à capacidade de processamento da Unidade.Voltando à informação 
de que teriam sido cerca de um milhão os investidores da Telexfree, se apenas 
10% destas pessoas fizerem a opção por processar suas liquidações individu-
ais perante este juízo, já seriam 100.000 novos processos.Em outras palavras, 
a incidência da possibilidade inserta no art. 98, § 2º, I, do CDC inviabilizará 
nesta Unidade não apenas o processamento das próprias liquidações e cum-
primentos de sentença oriundos de divulgadores residentes em outras Comar-
cas, como também todas as demais ações que ordinariamente aqui tramitam, 
inclusive as de recuperação judicial e falência, já que esta Vara tem competên-
cia privativa para processamento de tais demandas prioritárias, sem qualquer 
compensação na distribuição, o que, nesses tempos de crise econômica e fi-
nanceira, já tem repercutido fortemente no acervo da Unidade, o maior, entre 
outras de igual competência.Portanto, a incidência da regra processual em 
comento (art. 98, § 2º, I, do CDC) viola gravemente os direitos constitucionais 
ao devido processo legal e à razoável duração do processo, o que a torna, 
neste caso específico, flagrantemente inconstitucional.O devido processo legal 
é garantia constitucional insculpida no art. 5º, LIV, da CF e abrange, além de 
garantias à publicidade de atos processual, à impossibilidade de utilização de 
provas ilícitas e aos postulado do juiz natural e contraditório, por exemplo, 
também a garantia ao processo regular, o que abrange o direito à razoável 
duração do processo e a garantia à celeridade de sua tramitação, igualmente 
resguardados pela Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII.Destarte, em 
casos como o Telexfree, em que a sentença coletiva beneficia interessados na 
casa dos milhões, a possibilidade legal de que as partes optem pelo juízo sen-
tenciante para processar a liquidação e cumprimento individual de sentença 
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coletiva, pode ensejar inevitável estrangulamento da atividade jurisdicional no 
juízo em questão, comprometendo, inclusive, a própria efetivação do direito 
assegurado na ação civil pública.Noutro viés, o processamento perante o do-
micílio do interessado, além de facilitar o acesso à justiça, também evita a so-
brecarga ao juízo sentenciante, sem qualquer prejuízo às partes, até porque, 
no caso em questão, nenhuma delas tem domicílio em Rio Branco, preservan-
do-se o juízo local para processamento das ações individuais dos interessados 
aqui domiciliados, que já são em número um tanto elevado.Sobre as razões 
que possibilitam que a liquidação e o cumprimento individual sejam processa-
dos perante o domicílio do interessado, o Min. MAURO CAMPBELL MAR-
QUES, em decisão monocrática, assentou:”Inicialmente cumpre esclarecer 
que não se colheu o parecer do Ministério Público Federal, em observância ao 
parágrafo único do artigo 951 do CPC/2015.A ação civil pública 002320-
59.2012.4.03.6183, causa de pedir da ação individual, fora ajuizada pelo Minis-
tério Público Federal e Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e 
Idosos da Força Sindical em face do Instituto Nacional do Seguro Social, de 
âmbito nacional, objetivando o reconhecimento de direito previdenciário indivi-
dual homogêneo ao recálculo de todos os benefícios aposentadorias por inva-
lidez, auxílio-doença, bem como pensões por morte decorrentes destes, na 
forma estabelecida no artigo 29, II, da Lei 8.213/1991, bem como para efetuar 
o pagamento de valores retroativos, com exceção dos benefícios revisados.No 
âmbito da ação civil pública foram homologados acordo e aditivo de acordo, 
ambos com trânsito em julgado.Com efeito, no que se refere à abrangência da 
sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogê-
neos, a Corte Especial do STJ decidiu, em recurso representativo de contro-
vérsia que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes 
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levan-
do-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos in-
teresses metaindividuais postos em juízo, em observância aos artigos 468, 472 
e 474 do CPC/1973 e aos artigos 93 e 103 do CDC. Confira-se o Recurso Es-
pecial Repetitivo 1.243.887/PR, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, 
publicação ocorrida no DJe de 12/12/2011.Acrescente-se que do supracitado 
recurso representativo da controvérsia se extraem os seguintes fundamentos 
in verbis: É possível o ajuizamento no foro do domicílio do consumidor de liqui-
dação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil pú-
blica, pois, ainda que tenha sido vetado o parágrafo único do artigo 97 do CDC, 
a mera investigação da vontade do legislador com a leitura das mensagens de 
veto reduz a hermenêutica apenas ao elemento histórico de interpretação, des-
prezando aspectos importantes como o teleológico e o sistemático da norma, 
não podendo ser aceita interpretação que contradiga as diretrizes do próprio 
Código, baseado nos princípios do reconhecimento da vulnerabilidade do con-
sumidor e da facilitação de sua defesa em juízo.É possível o ajuizamento no 
foro do domicílio do consumidor de liquidação e execução individual de senten-
ça proferida em ação civil pública, pois, caso todas as execuções individuais de 
ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos de consumido-
res, que comportam, por vezes, milhares de consumidores prejudicados, tives-
sem de ser propostas no mesmo juízo em que proferida a sentença transitada 
em julgado, inviabilizar-se-ia o trabalho desse foro, com manifesto prejuízo à 
administração da justiça.É possível o ajuizamento no foro do domicílio do con-
sumidor de liquidação e execução individual de sentença genérica proferida 
em ação civil coletiva, pois, ainda que tenha sido vetado o parágrafo único do 
artigo 97 do CDC, permanece hígido o artigo 98 que, ao assegurar para execu-
ção individual o foro da liquidação da sentença ou da ação condenatória, reve-
la que o juízo da liquidação pode ser diverso da ação condenatória e, havendo 
essa possibilidade de foro diferente, não há dúvida de que também pode ser o 
do domicílio do consumidor, conforme faculdade prevista para ação individual 
de conhecimento e princípios do próprio Código.É possível o ajuizamento no 
foro do domicílio do consumidor de liquidação e execução individual de senten-
ça proferida em ação coletiva porque o alcance da coisa julgada não se limita 
à comarca no qual tramitou a ação, mas sim a determinados sujeitos e ques-
tões fático-jurídicas, de modo que o artigo 16 da LACP mistura conceitos hete-
rogêneos de coisa julgada e competência territorial, induzindo a interpretação 
de que os efeitos da sentença podem ser limitados territorialmente, quando se 
sabe que coisa julgada, a despeito da atecnia do artigo 467 do CPC, não é 
efeito da sentença, mas qualidade que a ela se agrega de modo a torná-la 
imutável e indiscutível.É possível o ajuizamento no foro do domicílio do consu-
midor de liquidação e execução individual de sentença proferida em ação civil 
pública, porque o alcance da coisa julgada não se limita à comarca no qual 
tramitou a ação coletiva, mas, sim, a determinados sujeitos e questões fático-
-jurídicas, sob pena de se esvaziar a utilidade prática da ação coletiva, sendo 
que, em caso de dano de escala nacional ou regional, em que a demanda so-
mente pode ser proposta na capital dos Estados ou no Distrito Federal, a ado-
ção da tese do recorrente restringiria o efeito erga omnes da sentença às capi-
tais, excluindo todos os demais potencialmente beneficiários da decisão. 
Voto-Vista do Ministro Teoria Albino Zavascki. É possível o ajuizamento de li-
quidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil 
coletiva em juízo diverso do que proferiu a condenação, tendo em vista que a 
competência para a ação de cumprimento da sentença genérica é do mesmo 
juízo que seria competente para eventual ação individual que o beneficiado 
poderia propor, caso não preferisse aderir à ação coletiva, aplicando-se as re-
gras gerais do CPC, mais especificamente no seu Livro I, Título IV, como ocor-
re com a liquidação e execução da sentença penal condenatória, da sentença 
estrangeira, da sentença arbitral e dos títulos executivos extrajudiciais.No pre-

sente caso, ainda que a ação ajuizada no domicílio da autora não tenha o 
nome de execução individual de sentença coletiva, o pedido se circunscreve 
ao cumprimento da sentença que homologou calendário de pagamento a ser 
feito pelo INSS, de acordo com o orçamento público.Ante o exposto, conheço 
do conflito de competência para reconhecer a competência do juízo suscitado.
Publique-se.Intimem-se.Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2017.MINISTRO 
MAURO CAMPBELL MARQUESRelator”Em suma, tem-se de um lado que o 
interessado em liquidar e cumprir individualmente a sentença proferida no 
“caso Telexfree” pode fazê-lo perante o juízo de seu domicílio, o que lhe facilita 
o acesso à justiça e não causa qualquer prejuízo às partes (já que ambas têm 
domicílio em outras comarcas); enquanto, por outro lado, verifica-se que a pos-
sibilidade de que tais ações individuais sejam processadas perante este juízo, 
onde foi proferida a sentença em questão, tem o condão de sobrecarregar de 
maneira inimaginável a Unidade Jurisdicional, comprometendo não somente o 
processamento de tais ações, como também das outras tantas que aqui trami-
tam e, dessa maneira, violando as garantias constitucionais ao devido proces-
so legal e à razoável duração dos processos, e causando imensurável prejuízo 
aos jurisdicionados em geral. Assim, fica evidente que a norma que admite tal 
possibilidade, neste caso específico, está a ferir preceitos constitucionais, por 
isso não pode incidir.Não há qualquer questionamento em relação à adequa-
ção formal e material da regra prevista no art. 98, § 2º, I, do CDC em relação à 
Constituição Federal. Porém, está-se diante de uma inconstitucionalidade cir-
cunstancial, uma vez que, na situação específica tratada nos presentes autos, 
referida norma processual contraria garantias constitucionais e viola o interes-
se público da administração da justiça.A respeito da inconstitucionalidade cir-
cunstancial, Pedro Lenza leciona:”Busca-se, diante de uma lei formalmente 
constitucional, identificar que, circunstancialmente, a sua aplicação caracteri-
zaria uma inconstitucionalidade, que poderíamos até chamar de axiológica.
Trata-se daquilo que foi denominado pela doutrina ‘inconstitucionalidade cir-
cunstancial’ e, por que não, fazendo um paralelo não muito rígido com o tema 
anterior, de uma ‘lei ainda inconstitucional’ em determinadas situações (en-
quanto persistirem certas circunstâncias).Como bem anota Barcellos, trata-se 
da declaração de inconstitucionalidade da norma produzida pela incidência da 
regra sobre uma determinada situação específica...É possível cogitar de situa-
ções nas quais um enunciado normativo, válido em tese e na maior parte de 
suas incidências, ao ser confrontado com determinadas circunstâncias concre-
tas, produz uma norma inconstitucional. Lembre-se que, em função da comple-
xidade dos efeitos que se pretendam produzir e/ou da multiplicidade de cir-
cunstâncias de fato sobre as quais incidem, também as regras podem justificar 
diferentes condutas que, por sua vez, vão dar conteúdo a normas diversas. 
Cada uma dessas normas opera em um ambiente fático próprio e poderá ser 
confrontada com um conjunto específico de outras incidências normativas, jus-
tificadas por enunciados diversos. Por isso, não é de estranhar que determina-
das normas possam ser inconstitucionais em função desse seu contexto parti-
cular, a despeito da validade geral do enunciado do qual derivam” Trazendo 
tais lições ao caso em exame, tem-se que a regra processual estabelecida no 
art. 98, § 2º, I, do CDC, a rigor, está compatível com os preceitos constitucio-
nais. Entretanto, ao incidir na situação em exame, em que um interessado 
abrangido por sentença coletiva proferida neste juízo opta por processar aqui 
sua liquidação individual, a despeito dele próprio e dos réus estarem estabele-
cidos em outras comarcas, a regra enseja congestionamento da Unidade Judi-
ciária, violando o interesse público da administração da justiça e afrontando as 
garantias expressas no art. 5º, LIV e LXXVIII, da CF, que estabelecem o direito 
ao devido processo legal e à razoável duração dos processos. Em síntese, no 
caso dos autos a incidência da referida norma processual enseja uma incons-
tituionalidade circunstancial e, por essa razão, não pode incidir, uma vez que 
todas as normas, em todas as circunstâncias em que incidem, devem estar 
compatíveis com as normas de hierarquia constitucional.É caso, então, de re-
alizar-se o controle difuso de constitucionalidade da norma expressa no art.98, 
§ 2º, I, do CDC, declarando-a incidental e circunstancialmente inconstitucional. 
Sobre a possibilidade de controle difuso-incidental oficioso, são válidos os en-
sinamentos de Jorge Miranda, citado por Kildare Gonçaves Carvalho:”A apre-
ciação oficiosa, pelo juiz, de acordo com Jorge Miranda, implica o seguinte: ‘a) 
O juiz, dado que não está sujeito à invocação da inconstitucionalidade por uma 
das partes, não tem de aplicar normas que repute inconstitucionais; b) A in-
constitucionalidade não fica a mercê das partes, porquanto, embora com pre-
tensões opostas, ambas as partes se podem amparar numa lei inconstitucio-
nal, dando-lhe ou não interpretações diferentes; c) O juiz não fica na situação 
de, no decorrer de um processo, até certa altura, estar a aplicar uma lei, porque 
nenhuma das partes a arguiu de inconstitucionalidade, e, a partir de certa altu-
ra, e porque a uma ocorreu argui-la, deixar de aplicar; d) O juiz não fica na si-
tuação de, em certo processo, aplicar uma lei e noutro não, reconhecendo-se 
sempre inconstitucional, e apenas porque, no primeiro, nenhuma das partes a 
impugnou e, no segundo, houve uma que o fez; e) Na hipótese de uma das 
partes invocar a inconstitucionalidade, sem especificar qualquer norma, o juiz 
não tem de rejeitar a pretensão e declarar-se incompetente, pois está habilita-
do a averiguar qual a norma que possa ter sido violada; f) O juiz não tem de se 
confinar à norma constitucional invocada como parâmetro; bem pode julgar à 
luz de oura norma constitucional que tenha por mais adequada ao caso; g) Tão 
pouco tem de se confinar ao vício alegado, pode conhecer de qualquer vício ou 
tipo de inconstitucionalidade’.”Como corolário, afastando-se a incidência ao 
caso em exame da norma expressa no art. 98, § 2º, I, do CDC, que possibilita 
o processamento de liquidação e cumprimento de sentença no foro do juízo 



35DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, terça-feira

8 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.113

que proferiu a sentença em ação civil pública, emerge a incompetência deste 
juízo para processamento do presente feito, especialmente porque não repre-
senta o domicílio de qualquer das partes. Por conseguinte, resta ao autor pro-
cessar sua pretensão perante o foro de seu domicílio, conforme precedentes 
do STJ já transcritos na presente decisão (Temas 480 e 481).Destarte, declaro 
a incompetência deste juízo para processamento do presente feito, determi-
nando que seja encaminhado ao juízo do domicílio do autor.Intime-se. 

ADV: CAROLINA BIANCHI DE AGUIAR (OAB 25241ES) - Processo 0716728-
78.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - 
Compromisso - LIQUIDANTE: Marilene Favarin - O autor opôs embargos de 
declaração em face da decisão de pp. 272/279, reputando-a contraditória em 
relação ao que dispõe o art. 516 do CPC.Sabe-se que os embargos de de-
claração servem para sanar contradições, omissões, obscuridades ou erros 
materiais detectados em decisões judiciais (art. 1.022, CPC).Neste esteio, ve-
jamos em que consistem contradições passíveis de saneamento pela via dos 
embargos de declaração, conforme lições de Fredie Didier Jr e Leonardo Car-
neiro da Cunha:”Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, 
a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.””Os embargos 
de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão 
e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes 
dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de decla-
ração para eliminação de contradição externa a contradição que rende ensejo 
a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão 
embargada.”Passando ao caso em exame, dessume-se que os embargos de 
declaração foram opostos sob alegação de que a decisão de pp. 272/279 é 
contraditória em relação ao que dispõe o art. 516 do CPC.À luz das lições 
doutrinárias acima transcritas, infere-se que o argumento não é passível de 
suscitação pela via dos declaratórios, pois não aponta contradição no texto da 
decisão, mas sim entre a decisão e um dispositivo legal, o que configura a cha-
mada contradição externa.A despeito do assunto não ensejar aclaramento por 
meio dos embargos de declaração, é válido frisar que o caso em exame não é 
regido pelas regras de competência estabelecidas no Código de Processo Ci-
vil, dentre as quais se inclui o art. 516, citado pelo embargante, vez que a pre-
tensão é de liquidar, individualmente, sentença proferida em ação civil pública, 
o que atrai a incidência das regras de competência estabelecidas no Código 
de Defesa do Consumidor (art. 98), sendo que a decisão embargada declarou 
circunstancialmente inconstitucional a regra do art. 98, § 2º, I, do CDC.Sob 
os fundamentos expostos, conheço, mas nego provimento aos embargos de 
declaração. Intimem-se. 

3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ZENICE MOTA CARDOZO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS CEZAR QUINTELA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0093/2018

ADV: ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB 3102/AC), GIU-
SEPPE DE SIERVI FILHO (OAB 19784/BA), ANA CAROLINE CARDOSO DE 
PAULA (OAB 4401/AC), DIEGO CORRÊA RODRIGUES (OAB 22937/BA) 
- Processo 0000969-28.2011.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - 
Cheque - CREDOR: Espólio de Miguel Mandu Neto  - DEVEDOR: Luciano 
Carvalho Azevedo Dantas  - 3. Pelo exposto, resolvendo o mérito da causa 
executiva, extingo o processo de execução, nos termos do inciso II do art. 924 
do Código de Processo Civil.4. Expeça-se, em favor da parte Exequente, Alva-
rá Judicial para levantamento da importância bloqueada, com seus acréscimos 
bancários, juntando-se o respectivo comprovante nos autos e expedindo-se os 
ofícios necessários.5. Desconstituo o penhora realizada à pág. 38.5. Condeno 
a parte Executada nas custas processuais.6. Publique-se. Intime-se. Transita-
da em julgado, arquivem os autos na forma legal.

ADV: JORGE CARLOS MAIA DE SOUSA (OAB 1739/AC), HENRY MARCEL 
VALERO LUCIN (OAB 00001973AC) - Processo 0001685-02.2004.8.01.0001 
(001.04.001685-5) - Processo Cautelar - Nulidade - AUTOR: Antonio Jorge Pe-
reira  - RÉU: Geraldo Rosa  - Dá as partes por intimadas para, no prazo de 
15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca da resposta do perito aos quesitos 
complementares, de fls. 258/262.

ADV: RICARDO ALEXANDRE FERNANDES FILHO, ANA CLAUDIA BENVIN-
DA FERNANDES (OAB 3651/AC), TOBIAS LEVI DE LIMA MEIRELES (OAB 
2465E/AC), RENATO SILVA FILHO (OAB 2389/AC) - Processo 0003017-
13.2018.8.01.0001 (apensado ao processo 0700928-10.2017.8.01.0001) - Em-
bargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- EMBARGANTE: Suhellen Januário Duarte e outro - EMBARGADO: Delmer-
son Abreu de Souza  - 3. Nestes termos, extingo sem resolução de mérito a 
presente causa - Ação de Embargos à Execução, em razão da superveniente 
falta de interesse processual fundada na homologação de acordo, ocorrida nos 
autos da Ação de Execução referida.4. Sem condenação em custas processu-
ais e honorários advocatícios, considerando que a execução se extinguiu por 
consenso entre as partes. 6. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, 
arquivem os autos na forma legal.

ADV: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (OAB 3151/AC), MARIO SERGIO PE-
REIRA DOS SANTOS (OAB 00001910AC), RONNEY DA SILVA FECURY, 
CELIA DA CRUZ BARROS CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC) - Processo 
0007071-71.2008.8.01.0001 (001.08.007071-0) - Reintegração / Manutenção 
de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTOR: José Ribamar Souza Firmi-
no e outro - RÉU: Leonel Veronez da Luz e outros - Ante o exposto, e com base 
ainda no art. 1.210 do novo Código Civil, combinado com art. 560 do Código de 
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para reintegrar a parte autora 
na posse do imóvel objeto da presente ação, determinando à desocupação 
voluntária no prazo de 30(trinta) dias, não cumprida a reintegração, no prazo 
supra, converto a possessória em indenização por perdas e danos nos termos 
do art. 497 do CPC para reconhecer o direito dos autores sobre a posse da 
área em questão e, A) condenar os réus e aqueles que sucederam os autores 
que não restituírem a área no prazo assinalado  a indenização nos valores 
das áreas que ocupam, tudo a ser apurado em liquidação de sentença (liqui-
dação de sentença pelo rito ordinário), mediante avaliação da área ocupada; 
Em decorrência da sucumbência, condeno os réus no pagamento das custas 
e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da causa, conforme preceitua o art. 85, do Código 
de Processo Civil, observado a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a 
hipossuficiência patente, deferindo desde logo os réus os benefícios da justiça 
gratuita. Publique-se. Intime-se, transitado em julgado, arquivem-se.

ADV: ERONILÇO MAIA CHAVES (OAB 1878/AC), MARCEL BEZERRA CHA-
VES (OAB 2703/AC), MARCIO BEZERRA CHAVES (OAB 3198/AC), MARCO 
ANDRE HONDA FLORES (OAB 3609/AC), EDUARDO ALVES MONTEIROS 
(OAB 11258/MS), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO (OAB 
11876/MT) - Processo 0010332-05.2012.8.01.0001 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - RÉ: Construterra Construção Civil 
LTDA  - : Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A  - DECISÃOConsiderando o 
disposto no art.4º do Decreto lei 911/69, indefiro o pedido de págs. 260/262. A 
legislação somente autoriza a conversão da Ação de Busca e Apreensão em 
Ação de Execução de Título Extrajudicial, sendo, desta forma, incabível a con-
versão em cumprimento de sentença.Ademais, não há nos autos sentença de 
mérito quanto ao contrato de nº 939006423601, mas tão somente, julgamento 
parcial de mérito por decisão em relação aos outros contratos objetos da lide.2. 
Quanto ao pedido de substituição processual formulado às págs. 266/268, en-
tendo que seja cabível, nos termos do art. 109 do Código de Processo Civil, 
que assim ordena:Art. 109.  A alienação da coisa ou do direito litigioso por 
ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.§ 1o O 
adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alie-
nante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.Destarte, o ingresso do 
cessionário ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, no polo ativo da presente 
demanda, em substituição a parte Autora, independentemente de consenti-
mento da parte ré, considerando que a cessão de crédito, depende de mera 
notificação a ser precedida com a intimação via diário da justiça. 3. Intime-se a 
parte autora para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende a con-
versão da busca e apreensão, ocasião em que deverá apresentar a planilha 
de cálculo. 4. Intime-se.

ADV: KELLEY JANINE FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 2627/AC), SÉRGIO 
DE ALMEIDA (OAB 134349/SP), ALZIRA MARIA BARRADAS MAIA (OAB 
1691/AC), JOSIANE DO COUTO SPADA (OAB 3805/AC), AGNALDO KAWA-
SAKI (OAB 3884/MT), CARLOS EDUARDO SANTOS MIDOES (OAB 198696/
SP), DANIELLE GARCIA DA CUNHA BALMANT (OAB 00002443AC) - Proces-
so 0010448-50.2008.8.01.0001 (001.08.010448-8) - Cumprimento de senten-
ça - Liquidação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Marcos Tadeu da Silva  
- RÉ: Trescinco Administradora de Consorcio S/C Ltda  - Intimação da Parte 
Executada para efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze dias), 
sob pena de multa de 10% (dez por cento).

ADV: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI (OAB 242085/SP), PAULO HENRIQUE 
FERREIRA (OAB 894B/PE), VIRGINIA MEDIM ABREU, CRISTIANE BELINA-
TI  GARCIA LOPES (OAB 3557/AC) - Processo 0014412-80.2010.8.01.0001 
(001.10.014412-9) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.  - 
3. Pelo exposto, resolvendo o mérito da causa, extingo o processo, nos termos 
do inciso III, alínea “a” do art. 487 do Código de Processo Civil. 4. Condeno a 
parte Ré nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 
85 do Código de Processo Civil.6. P.R.I. Transitada  em julgado, arquivem os 
autos na forma legal.

ADV: ANTÔNIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), LUENA PAULA CASTRO 
DE SOUZA (OAB 3241/AC), ALEXANDRE DE ALMEIDA (OAB 43621/RS), 
JOÃO RAFAEL LOPEZ ALVES (OAB 56563/RS), HENRIQUE DE SOUZA LO-
PES (OAB 58340/RS) - Processo 0021529-88.2011.8.01.0001 - Cumprimento 
de sentença - Inadimplemento - AUTOR: Jose Maria da Silva  - RÉU: Banco 
Sabemi Previdencia Privada S.A  - 3. Pelo exposto, resolvendo o mérito da 
causa executiva, extingo o processo de execução, nos termos do inciso II do 
art. 924 do Código de Processo Civil.4. Expeça-se, em favor da parte Exequen-
te e de seu Advogado, Alvarás Judiciais, como requerido na petição de págs. 
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232/233, para levantamento da importância depositada (vide pág. 229), com 
seus acréscimos bancários, juntando-se o respectivo comprovante nos autos e 
expedindo-se os ofícios necessários.5. Condeno a parte Executada nas custas 
processuais.6. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquivem os 
autos na forma legal.

ADV: CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN (OAB 3548/AC), MAURO PAULO 
GALERA MARI (OAB 3731/AC), KEMMIL DE MELO COELHO (OAB 2551/AC) 
- Processo 0024603-53.2011.8.01.0001 - Procedimento Comum - Interpreta-
ção / Revisão de Contrato - AUTOR: Izaias de Souza  - RÉU: Banco Bradesco 
Financiamentos S.A  - D E C I S Ã OAnte o pedido de págs. 388/389 assinalo o 
prazo de 10(dez) dias para que o autor justifique seu pleito, considerando que 
a alteração do índice de correção monetária, somente trará alguma alteração 
no contrato, se o autor estiver em mora. Estando em mora, apresente sua pla-
nilha de valores não pagos, para viabilizar os cálculos. Publique-se. Intime-se.

ADV: ALINE PASSOS PIMENTEL (OAB 3207/AC), RODRIGO AIACHE COR-
DEIRO (OAB 2780/AC), JOÃO JOAQUIM GUIMARÃES COSTA (OAB 3103/
AC), GERALDO DE ARAÚJO BARROS PIMENTEL JR. (OAB 2693A/AC), ANA 
PAULA AIACHE CORDEIRO (OAB 3199/AC), KARINY BIANCA R. DA SILVA 
(OAB 3779/AM), EDUARDO ARRUDA ALVIM (OAB 118685/SP), JOSÉ MA-
NOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO (OAB 12363/SP), ANDREIA REGINA PE-
REIRA NOGUEIRA (OAB 3979/AC), MELINA LEMOS VILELA (OAB 243283/
SP) - Processo 0025116-26.2008.8.01.0001 (001.08.025116-2) - Cumprimento 
de sentença - Inadimplemento - AUTOR: José Augusto do Nascimento Fer-
raz  - RÉU: Banco Bradesco S/A  - D E C I S Ã O1. Ordeno a remessa dos 
autos à Contadoria Judicial, para a realização do cálculo da diferença devida 
pelo banco ao consumidor em razão das correções monetárias dos expurgos 
inflacionários em janeiro de 1989, ( sentença)decorrentes do Plano Verão , nos 
termos da Decisão Judicial de 2º grau de págs. 795/813. Observe a contadoria 
que a base de cálculo é o saldo da poupança em janeiro de 1989, e somente 
se com data de aniversário entre 1º a 15 do mês. 2. Vinda a manifestação da 
Contadoria Judicial, digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sucessiva-
mente, primeiro a parte Exequente e, depois, a parte Executada. 3. Intime-se.

ADV: DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP) - Processo 0700124-
08.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Compra e Venda - REQUEREN-
TE: Steelbras Antenas Industria e Comercio Ltda  - D E C I S Ã OConsiderando 
a impossibilidade de citação da parte Ré, é inviável a realização da audiência 
de conciliação designada para o dia 9 de maio de 2018, pelo que deve ser 
cancelada a realização da mesma.Quanto ao pedido de diligências para a ob-
tenção do endereço da parte Ré, importa destacar que com a superveniência 
do Novo Código de Processo Civil em vigor (2015), norma processual aplicável 
imediatamente aos processos em curso, estabeleceu-se que o Autor poderá 
requerer justificadamente o acesso a bancos de dados públicos para a busca 
do endereço do Réu, ou seja, o Autor pode pedir ajuda ao Juízo requerendo di-
ligências necessárias à sua obtenção.Diligência referida, por óbvio, deverá ser 
justificada e não pode ser utilizada de forma  indiscriminada.A novidade veio 
na Lei Nova consta do § 1º do Artigo 319 do Código de Processo Civil e trata-
-se, no caso, de evidente manifestação do princípio da cooperação, previsto no 
Artigo 6º do Código de Processo Civil.2. Com essas razões, defiro o pedido da 
parte Autora para determinar a pesquisa do endereço da parte Ré, via SISTE-
MA INFOJUD e BACEN-JUD.3. Sendo localizado endereço diverso do que foi 
indicado na petição inicial, expeça-se nova carta de citação e intimação, e de-
signe o Cartório data desimpedida para a audiência de conciliação.4. Intime-se

ADV: ETEVALDO FEITOSA SÁ JUNIOR (OAB 4939/AC) - Processo 0700629-
09.2017.8.01.0009 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Cor-
reção Monetária - LIQUIDANTE: Andressa de Sousa Lara  - Por conseguinte, 
importa em extinção do processo a ausência de pressuposto de constituição 
e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante estabelece o 
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Portanto, considerando que 
a falta de juntada dos documentos necessários à demanda nos termos expos-
tos enseja na ausência de pressuposto processual, declaro extinto o processo 
sem resolução de mérito.Custas pelo autor, as quais suspendo em razão da 
Justiça gratuita já deferida.Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, 
arquivem-se os autos.

ADV: ANA CLAUDIA BENVINDA FERNANDES (OAB 3651/AC), RENATO SIL-
VA FILHO (OAB 2389/AC) - Processo 0700928-10.2017.8.01.0001 - Execução 
de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - CREDOR: Delmerson Abreu 
de Souza  - DEVEDORA: Suhellen Januário Duarte  - FIADOR: Renilson de 
Souza Conceição  - 3. Pelo exposto, homologando o acordo realizado e resol-
vendo o mérito da causa executiva, extingo o processo, nos termos do inciso 
III do art. 924 do Código de Processo Civil.4. Sem condenação em custas 
processuais, nos termos do artigo 90, §3º do Código de Processo Civil.5. P.R.I. 
Arquivem os autos na forma legal, tendo em vista que o acordo ou transação 
entre as partes é ato incompatível com o direito de recorrer e gera o trânsito em 
julgado imediato desta sentença.

ADV: BRUNO ARAÚJO CAVALCANTE (OAB 4152/AC), RODRIGO MAFRA 
BIANCAO (OAB 2822/AC) - Processo 0702882-57.2018.8.01.0001 - Liquida-
ção de Sentença pelo Procedimento Comum - Compromisso - LIQUIDANTE: 

José Augusto Soares de Almeida  - Portanto, considerando que a falta de jun-
tada dos documentos necessários à demanda nos termos expostos enseja 
na ausência de pressuposto processual, declaro extinto o processo sem re-
solução de mérito.Custas pelo autor.Após o trânsito em julgado, não havendo 
recurso, arquivem-se os autos.

ADV: KELDHEKI  MAIA DA SILVA (OAB 4352/AC), ARTHUR MESQUITA COR-
DEIRO (OAB 4768/AC), JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA MARIANO (OAB 4570/
AC), LUCAS DE OLVEIRA CASTRO (OAB 4271/AC), RODRIGO AIACHE 
CORDEIRO (OAB 2780/AC) - Processo 0702915-47.2018.8.01.0001 - Moni-
tória - Compra e Venda - AUTOR: Amazônia Transporte e Logística Ltda  - Ato 
Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item D1/D7)I - Dá a parte Autora 
por intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da carta 
de citação/intimação negativa.

ADV: ROGERIO JUSTINO ALVES REIS (OAB 3505/AC) - Processo 0703565-
94.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - 
AUTOR: Antonio Neto Cardoso e outros - Consoante já se dispôs a situação 
financeira das empresas, com ou sem atividade é demonstrada pelo Balanço 
Patrimonial, que é obrigatória a todas as empresas. Pretende o autor o reco-
nhecimento da nulidade da escritura que pretende ver reconhecida a nulidade, 
e não junta aos autos o documento essencial ao recebimento da inicial. Assim, 
não obstante não atendida a determinação de emenda, pelo princípio da coo-
peração, reitero o prazo de 10(dez) dias para a  juntada do balanço patrimonial 
e o documento que representa o contrato que pretende ver anulado, sob pena 
de indeferimento da assistência judiciária gratuita, ou indeferimento da inicial 
respectivamente. Publique-se. Intime-se.

ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG) - Processo 0703566-
79.2018.8.01.0001 - Monitória - Contratos Bancários - AUTOR: Banco do Brasil 
S/A.  - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item D1/D7)I - Dá a par-
te Autora por intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da carta de citação/intimação negativa de p. 101.

ADV: EGBERTO HERNADES BLANCO (OAB 89457/SP), CELSON MARCON 
(OAB 3266/AC), ISNAILDA DE SOUZA DA SILVA (OAB 1136E/AC), AURICE-
LHA RIBEIRO FERNANDES MARTINS (OAB 3305/AC), MARINA BELANDI 
SCHEFFER (OAB 3232/AC), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 
248970/SP) - Processo 0704180-89.2015.8.01.0001 - Cumprimento de sen-
tença - Alienação Fiduciária - AUTOR: I.S.  - D E C I S Ã O:1. Considerando a 
petição de pp. 127/136, intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do requerido, realizando a retirada 
do veículo no local disponibilizado pela parte autora, sob pena de multa de R$ 
1.000,00 (mil reais), pelo prazo de 10(dez dias) sem prejuízo de majoração 
pelo descumprimento. 2. Considerando ainda a petição de pp. 127/136, inde-
firo o pedido de leilão do bem, uma vez que o referido bem é de propriedade 
da parte Ré e eventuais prejuízos advindos de estadia devem observar a via 
própria para tal pleito. 3. Intime-se.

ADV: RONNYE CARLOS SILVA BRASIL (OAB 48090BA) - Processo 0704740-
26.2018.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - 
Compromisso - LIQUIDANTE: Raquel Mendonça Gomes  - Trata-se de Liqui-
dação de Sentença interposta em face de TELEXFREE Ympactus Comercial 
Ltda.De pronto, convém analisar a questão relativa à competência desse juízo 
para a liquidação pretendida. Ressalte-se que a liquidação decorre de ação 
civil pública ajuizada e sentenciada em juízo distinto desse, ou seja esse não é 
o juízo prolator da sentença, que se pretende individualmente liquidar. A sen-
tença liquidanda, expressamente prevê: “ B.8) considerando que a presente 
ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 
deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por 
cada interessado, no foro de seu domicílio.” Constata-se, consoante se disse, 
que esse não é o juízo prolator da sentença,  não é o foro do domicílio do 
réu(Vitória/ES), também não é o domicílio do autor, consoante se verifica na 
petição inicial, como o sendo de Itabuna/BA. Conclui-se portanto que é um foro 
aleatório, escolhido pela parte, sem vinculação com nenhuma das hipóteses 
legais. Inicialmente, destaque-se que mesmo não se tratando de relação de 
consumo, tem-se por analogia em razão de tratar-se de  processo coletivo, que  
em regra, o foro competente para processar e julgar a demanda é o do domicí-
lio do consumidor.  No entanto, como a norma protetiva foi concebida em be-
neficio do próprio consumidor, ela não o obriga quando optar por demandar 
fora do seu domicílio. Por outro lado, as regras de competência são previamen-
te fixadas pelo ordenamento jurídico, de forma a garantir o juiz natural, circuns-
tância que não pode ser mitigada pela facilitação de acesso do consumidor, 
prevista no inciso VIII, do artigo 6º do CDC. Assim, a faculdade do consumidor, 
ressalto, que sequer é o caso o autor, porque não se está diante de uma rela-
ção de consumo, em  escolher o foro para propor a ação não significa que a 
demanda possa ser aleatoriamente proposta em  qualquer unidade da federa-
ção, devendo ater-se às regras gerais previstas no Código dc Processo Civil. 
De acordo com a alínea ‘a’ do inciso III, art. 53 do CPC/2015 a competência 
para analisar o pedido formulado na inicial é ‘onde está a sede, para a ação em 
que for ré a pessoa jurídica’. A alínea ‘b’ desse mesmo inciso estabelece a 
competência ‘onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que 
pessoa jurídica contraiu e a alínea ‘d’  prevê a competência do foro ‘onde a 
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obrigação deve ser satisfeita’. Assim, embora o requerente possa, por analogia 
ao consumidor, escolher o foro em que irá demandar, assegurado na sentença 
do processo coletivo,  a competência deve ser estabelecida com base em cri-
térios razoáveis: a renúncia ao foro de seu domicílio justifica-se apenas se a 
ação for proposta no domicílio do réu (desde que seja na sede da empresa ré 
ou na agência/sucursal em que se praticou o ato) ou no foro de eleição contra-
tual, que também é a cidade de Vitória. Isso porque não foi intenção do legisla-
dor ordinário dotar o Código de Defesa do Consumidor de dispositivos que 
sirvam de escudo ao ajuizamento de ações em comarca onde o consumidor 
não possui qualquer vínculo (residencial ou profissional), simplesmente porque 
vislumbra ali alguma chance de acolhimento de sua pretensão. Isso representa 
grave ofensa ao princípio do juiz natural, pois demonstra a clara intenção da 
parte autora de escolha artificial do juízo, situação que não tem respaldo na 
legislação em vigor e deve ser combatida pelo Poder Judiciário. No caso, cons-
tata-se do contrato o foro de eleição: 13.11.- Fica eleito o fórum da comarca de 
Vitória, capital do Estado do Espirito Santo para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas desde instrumento, com expressa renúncia de qualquer outo por mais 
privilegiado que seja ou venha a se tornar, exceto para questões relacionadas 
a consumo, quando o foro ou competência serão estabelecidos em razão do 
que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Sendo certo que a parte re-
querida não possui sede nesta capital, também certo que o requerente não 
reside nessa cidade. Assim,  motivo pelo qual se  impõe entender que o pro-
cessamento da liquidação deve ser no foro do domicílio do consumidor, como 
determinado na sentença que se pretende liquidar, ou no foro eleição patente 
não se tratar de relação de consumo, ou domicílio da ré, que nesse caso coin-
cidem. Ressalte-se a existência de inúmeros precedentes no Superior Tribunal 
de Justiça, como nos EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116009-PB, CC 106990-
SC, REsp 1084036-MG, e nos acórdãos a seguir citados da 4ª e 3ª Turma, 
analogicamente aplicados, já que não se trata no caso em questão de relação 
de consumo: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO 
DE DOCUMENTO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR AUTOR. ESCOLHA 
ALEATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da juris-
prudência desta Corte, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em 
juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio, no entanto, 
não se admite que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de 
seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. 2. Agravo 
regimental não provido.(AgRg no REsp 1405143/MG, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 
27/03/2014)AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC . FORO 
COMPETENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILI-
DADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DOMICILIO DO AUTOR. As entidades de 
previdência privada estão sujeitas às normas de proteção do consumidor. Pre-
cedentes.  Prevalece nesta Corte o entendimento de que não cabe ao autor 
consumidor a escolha aleatória de foro que não seja nem o do seu domicílio, 
nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 
Em tais hipóteses, como a dos autos, revela-se adequada a declinação, de 
ofício, para a comarca do domicílio do autor.  Agravo regimental a que se nega 
provimento. ( AgRg no AREsp 532899 MG 2014;0143818-3  rel. Ministro Luis 
Felipe Salomão, julgamento em 26.08.2014, 4ª turma DJ-e 02.09.2014)No 
mesmo sentido a 3ª Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ENTIDA-
DES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.APLICAÇÃO DO 
CDC. SÚMULA 83 DO STJ. 1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido 
de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável tanto às entidades 
abertas quanto às fechadas de previdência complementar. Inafastável a inci-
dência da Súmula 83 do STJ.2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 723.943/MG, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 
(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, jul-
gado em09/09/2008, DJe 22/09/2008) A ratio decidendi, é  a  mesma, ainda 
que no caso em comento não se trate de relação de consumo, mas decorrente 
de ação civil pública, em que se oportunizou a liquidação da sentença a todos 
os envolvidos. Cabe novamente  consignar que o autor, domiciliado em Itabu-
na/BA ajuizou ação na comarca de Rio Branco/AC, contra a requerida  que tem 
sede na comarca do Vitória/ES, e que quando da contratação elegeram o foro 
de domicílio do réu para dirimir quaisquer dúvidas acerca do contrato. Ressal-
tando-se que esse juízo não é o prolator da sentença, que se pretende liquidar. 
Tem-se por injustificável a distribuição do feito a esse juízo.Nos mesmos mol-
des da ratio decidendi dos precedentes citados o requerente escolheu aleato-
riamente, o foro onde irá ajuizar a demanda, o que é injustificável, podendo 
apenas optar pelo foro de seu domicílio ou do domicílio do réu. Não se valeu 
da regra do  artigo 94, do CPC, ou do CDC. O entendimento harmônico no STJ 
é que  não cabe ao autor consumidor a escolha aleatória de foro que não seja 
nem o do seu domicílio, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de 
cumprimento da obrigação.CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA 
PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CON-
SUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA 
QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRI-
MENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDA-
DE.1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir 
efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício.2. 
Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, 

a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do 
disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do 
CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe 
a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, 
concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do 
seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha 
aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, 
nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos 
de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, 
declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença 
proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Ale-
gre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SE-
ÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)Na mesma linha:Processo civil. 
Recurso especial. Ação individual proposta por associação, na qualidade de 
representante de um único consumidor associado, com fundamento no art. 5º, 
XXI, da CF. Propositura da ação no foro do domicílio da Associação, que é di-
verso dos domicílios, tanto do autor da ação, como do réu. Declinação da com-
petência promovida de ofício. Manutenção.  O permissivo contido no art. 5º, 
XXI, da CF, diz respeito apenas às ações coletivas passíveis de serem propos-
tas por associações, em defesa de seus associados. Tal norma não contempla 
a representação do consumidor em litígios individuais, de modo que deve ser 
reconhecida a ilegitimidade ativa da associação.  - Não obstante a exclusão da 
associação do pólo ativo da relação processual, a existência de procuração 
passada diretamente pelo consumidor à mesma advogada da associação au-
toriza o aproveitamento do processo, mantendo-se, como autor da ação, ape-
nas o consumidor.  - A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juí-
zo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio 
não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diver-
so de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. 
Correta, portanto, a decisão declinatória de foro.  Recurso especial a que se 
nega provimento. (REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TER-
CEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009) Não bastassem os 
inúmeros  precedentes citados, verifica-se que a questão foi decidida no julga-
mento de Recurso Repetitivo, no STJ no REsp n. 1243887/PR, consoante se 
vê:  DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTRO-
VÉRSIA (ART.543-C, CPC).  DIREITOS META INDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECU-
ÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE 
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMI-
TAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. 
LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGA-
DA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução indi-
vidual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada 
no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sen-
tença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e 
subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta,  para tanto, sempre a 
extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juí-
zo (arts. 468, 472 e 474, CPC e  93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica 
proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banes-
tado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas 
de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da 
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do 
seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulnera-
ção da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 
2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Te-
ori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. 
(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPE-
CIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Assim sendo, considerando os 
precedentes citados e especialmente citando o precedente firmado no julga-
mento do conflito de competência n.  96.682-RJ: CC. AÇÃO COLETIVA. EXE-
CUÇÃO. DOMICÍLIO. AUTOR. O conflito versa sobre a competência para pro-
cessar e julgar ação autônoma de execução de sentença proferida pelo juízo 
suscitante nos autos de mandado de segurança coletivo impetrado por sindica-
to no Estado do Rio de Janeiro. A controvérsia cinge-se em saber se os autores 
podem executar o título judicial proveniente de sentença proferida pelo juízo 
federal do Estado do Rio de Janeiro no Estado do Amazonas, lugar do seu 
domicilio. Sobre o processo coletivo, o Min. Relator destacou que as ações 
coletivas lato sensu - ação civil pública ou ação coletiva ordinária - visam pro-
teger o interesse público e buscar a realização dos objetivos da sociedade, 
tendo, como elementos essenciais de sua formação, o acesso à Justiça e à 
economia processual e, em segundo plano, mas não de somenos importância, 
a redução de custos, a uniformização dos julgados e a segurança jurídica. A 
sentença coletiva (condenação genérica, art. 95 do CDC), ao revés da senten-
ça exarada em uma demanda individualizada de interesses (liquidez e certeza, 
art. 460 do CPC), unicamente determina que as vítimas de certo fato sejam 
indenizadas pelo seu agente, devendo, porém, ser ajuizadas demandas indivi-
duais a fim de comprovar que realmente é vítima, que sofreu prejuízo e qual é 
seu valor. O art. 98, I, do CDC permitiu expressamente que a liquidação e a 
execução de sentença sejam feitas no domicílio do autor, em perfeita sintonia 
com o disposto no art. 101, I, do mesmo código, cujo objetivo é garantir o aces-
so à Justiça. Não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva 
sejam obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que a ação coletiva fora 
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processada e julgada, sob pena de lhes inviabilizar a tutela dos direitos indivi-
duais, bem como congestionar o órgão jurisdicional. Dessa forma, a Seção 
conheceu do conflito para declarar competente o juízo federal do Estado do 
Amazonas, suscitado. Precedentes citados: REsp 673.380-RS, DJ 20/6/2005; 
AgRg no REsp 774.033-RS, DJ 20/3/2006; REsp 487.202-RJ, DJ 24/5/2004, e 
REsp 995.932-RS, DJe 4/6/2008. CC 96.682-RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima, julgado em 10/2/2010.E constatando que segundo notícias publicadas 
na imprensa, dois milhões de brasileiros, são distribuidores Telexfree(http://
g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/telexfree-2-milhoes-de-pessoas-
-esperam-ha-tres-anos-pelo dinheiro.html), a entender-se que se 10%(dez por 
cento) de tais distribuidores, ajuízem suas liquidações de sentença, o Estado 
do Acre receberá 200.000 (duzentos mil processos) inviabilizando o processa-
mento das ações dada a pequena estrutura do Tribunal, de modo que conso-
ante se verifica  do precedente retro citado, o foro do domicílio do autor, é o 
domicilio competente não só para a sua facilitação do seu acesso, mas tam-
bém para evitar o congestionamento do foro do juízo prolator da sentença co-
letiva, segundo se interpreta a ratio decidendi do precedente citado. Assim, 
diante da fundamentação e precedentes citados, declino da competência para 
o foro de domicílio do requerente, determinando a remessa dos autos à Co-
marca de Itabuna/BA. Intime-se. Cumpra-se.  

ADV: ‘RODRIGO ALMEIDA CHAVES (OAB 3684/RO) - Processo 0704762-
84.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou anulação - 
REQUERENTE: Francisco da Silva Amorim  - Trata-se de ação de obrigação 
de fazer proposta por Francisco da Silva Amorim em desfavor de Wilias da 
Rocha Lopes Filho na qual o autor requer como antecipação de tutela a anu-
lação do ato jurídico realizado. Relata o autor que foi induzido em erro pelo 
réu, na realização de um negócio jurídico, e que o réu inclusive já responde 
processo pelo crime de estelionato. No mérito pretende exatamente o mesmo 
pleito pretendido na antecipação de tutela. É o breve relatório. Decido. Para a 
concessão da tutela provisória, há que se fazerem presentes os requisitos do 
“fumus boni juris” o “periculum in mora” e ainda não haver perigo de irreversi-
bilidade da decisão. No que pertine ao primeiro requisito, a primeira impressão 
é de sua presença, já que comprovou nos autos a condenação do réu pelo 
delito de estelionato. Já quanto ao requisito do periculum in mora, calcado no 
argumento de que não pode alienar o veículo, impõe-se constatar que estando 
na posse do veículo, não há que se falar em risco ao bem da vida pretendido, 
ou ao resultado útil do processo. Alie-se a isso, que o fato do negócio jurídico 
ter ocorrido em 07.03.2017, portanto há mais de um ano, de modo que não se 
vislumbra a urgência almejada. Não bastasse isso, tem-se que a medida é sa-
tisfativa, não havendo previsão legal no caso em comento para a obtenção da 
tutela antecipada.Entretanto os requisitos em tela são concorrentes, de sorte 
que “a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor” (STJ, Resp nº 
265.528/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins).POSTO ISSO, ausentes 
um dos pressupostos insculpidos no artigo 300 e seguintes do Código de Pro-
cesso Civil, DENEGO os efeitos da tutela antecipada nos termos pedido na 
inicial.Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 
art. 98 do NCPC/2015;Cite-se os réus para comparecer à audiência de conci-
liação (art. 334 NCPC). Designe o Cartório data desimpedida para a audiência 
de conciliação; Faça-se constar do mandado ou carta que o prazo para res-
posta correrá da data da audiência, independentemente do comparecimento 
das partes; (art. 335 NCPC), sob pena de se operarem os efeitos da revelia e 
presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor(art. 344 
NCPC); Intime-se o autor, por meio de seu patrono, via Diário da Justiça (art. 
334, §3º NCPC); As partes deverão estar acompanhadas de seus advogados 
ou defensores públicos(art. 334, §9ºNCPC), podendo constituir representantes 
por meio de procuração específica, com poderes para transigir(art. 334, §10º 
NCPC); Faça-se constar do mandado a advertência de que se qualquer das 
partes não comparecer à audiência designada injustificadamente, ou compa-
recer por seus procuradores sem poderes para transigir, será considerado ato 
atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até 2%(dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou valor da causa(art. 334, §8º). Publique-
-se. Intimem-se.

ADV: ENIZAN DE OLIVEIRA COSTA (OAB 5176/AC) - Processo 0704781-
90.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - CREDOR: Barreiros e Almeida Ltda - “OK! Magazine”  - DecisãoCite-
-se o executado para pagar a dívida, custas processuais e honorários advoca-
tícios, estes fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a 
contar da citação, nos termos do art. 829 do CPC. Fixo honorários advocatícios 
sucumbenciais em 10%(dez por cento). Em caso de pagamento integral no 
prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 
827, § 1º, CPC);Poderá também o executado oferecer embargos à execução, 
que deverão ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das pe-
ças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 
do  art. 231 do Código de Processo Civil;E ainda, alternativamente, no lugar 
dos embargos, mediante o depósito judicial de trinta por cento do valor total 
executado (incluindo as custas e os honorários de advogado), poderá o exe-
cutado pleitear o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, na forma 
do art. 916 do CPC;Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, 
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades 

previstas em lei (arts. 827, § 2º e 916, § 5º, CPC);O exequente, por sua vez, 
deverá ter ciência de que, não localizado o executado, deverá, na primeira 
oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, 
sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Proces-
so Civil;Tratando-se o executado de pessoa jurídica, deverá o credor, desde 
logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta 
Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros proces-
suais do juízo onde a empresa tem sede ou filial;Havendo pedido de pesqui-
sas por endereço do devedor junto aos sistemas informatizados à disposição 
do juízo, o credor deverá demonstrar previamente que esgotou as diligências 
que poderia realizar sem intervenção judicial, sem êxito;Independentemente 
de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer diretamente à Serven-
tia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 
fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil;Expedida a 
certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações 
necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob 
pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização;Caso a citação 
se concretize e não ocorra o pagamento no prazo de três dias, não havendo o 
credor indicado outros bens à penhora, providencie-se tentativa de penhora de 
ativos financeiros via BACENJUD, a efetivar-se na forma declinada no art. 854 
do CPC; Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC;Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
os termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescen-
te de indisponibilidade excessiva);Decorrido in albis o prazo acima, deverá a 
importância bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica 
Federal vinculada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, 
e proceder a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifes-
tar-se acerca da satisfação do crédito;Frustrado o bloqueio de valores e ha-
vendo pedido de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a 
Secretaria providenciar, por meio do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF 
ou CNPJ do executado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a 
lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente locali-
zado e intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a 
localização do bem;Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações 
ou indicado endereço pelo exequente, expeça-se Mandado de Penhora para 
aperfeiçoamento do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação 
pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC;Sendo infru-
tíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD, intime-se a parte exequente 
para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, 
comprovando a propriedade, quando possível;Caso não haja indicação de 
bens penhoráveis, determino a suspensão do processo (art. 921, III, CPC), 
pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de bens 
passíveis de penhora;Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 
encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos. Os quais 
serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 
forem encontrados bens penhoráveis, devendo a parte interessada observar o 
que dispõe o artigo 921, § 4º do CPC;Designe-se audiência de conciliação em 
paralelo as determinações dessa decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018. 

ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG) - Processo 0704787-
97.2018.8.01.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Banco 
do Brasil S/A.  - DecisãoA pretensão visa ao cumprimento de obrigação ade-
quada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova es-
crita (fls. 54 e 55). Ainda que com eficácia de título executivo, a ação monitória 
é pertinente (CPC, art. 700)Defiro, pois, de plano a expedição do mandado, 
com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-
-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e hono-
rários advocatícios (CPC, art. 701, § 1º) fixados, entretanto, estes, para o caso 
de não cumprimento, em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, com os 
benefícios do art. 212, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, se tal facul-
dade tenha sido requerida pelo autor.Conste, ainda, do mandado, que, nesse 
prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou 
não embargando, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” 
(CPC, art. 702, §8º).Intime-se. Cumpra-se.

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/AC) - Processo 0704802-
66.2018.8.01.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Banco 
do Brasil S/A.  - DecisãoA pretensão visa ao cumprimento de obrigação ade-
quada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova es-
crita (fls. 105/107). Ainda que com eficácia de título executivo, a ação monitória 
é pertinente (CPC, art. 700)Defiro, pois, de plano a expedição do mandado, 
com prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 701), anotando-
-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e hono-
rários advocatícios (CPC, art. 701, § 1º) fixados, entretanto, estes, para o caso 
de não cumprimento, em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, com os 
benefícios do art. 212, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, se tal facul-
dade tenha sido requerida pelo autor.Conste, ainda, do mandado, que, nesse 
prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou 
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não embargando, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” 
(CPC, art. 702, §8º).Intime-se. Cumpra-se.

ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 12450/PE) - Processo 0704862-
39.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.  - Deci-
sãoA parte autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. requereu 
em face de Joao Paulo Carlos dos Santos busca e apreensão liminar de bem 
alienado fiduciariamente, em conformidade com o disposto no Decreto Lei 
n.º 911/69.Havendo prova de que a parte devedora foi constituída em mora 
(vide págs.34/35) , em face do não cumprimento das obrigações contratadas 
e garantidas por pacto adjeto de alienação fiduciária, há que ser concedida a 
medida liminar pleiteada.Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleite-
ada, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, 
depositando-o em mãos da parte requerente, na pessoa de seu representante 
legal ou de preposto por ela indicada, permanecendo no aguardo de iniciativa 
da parte devedora em reavê-lo mediante o pagamento da dívida (Dec.-Lei n.º 
911/69, artigo 3º, caput, e § 2º).Executada a liminar, cite-se a parte requerida 
para, em 5 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 
valores apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas proces-
suais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% (dez por cen-
to) do valor da divida (Dec.-lei 911/69, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese na qual 
o bem lhe será restituído livre de ônus. Outrossim, se lhe aprouver, poderá o 
devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º).Expeça-se o necessário, 
com observância do cumprimento do mandado com os benefícios do art. 212, 
parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.Além disso, autorizo a requisição 
de força policial e ordem de arrombamento para cumprimento da diligência de 
busca e apreensão, caso necessários, se tal faculdade tenha sido postulada 
pelo requerente. Por fim, considerando o que dispõe o § 9º do art. 3º do Decre-
to Lei 911, incluído pela lei 13.043/14, determino a imediata restrição do veiculo 
via sistema renajud, a qual  será imediatamente baixada após a apreensão 
do veiculo (art. 3, § 10, II , com redação dada pela lei 13.043/14). Intime-se. 
Cumpra-se.

ADV: GEORGE CARLOS BARROS CLAROS (OAB 2018/AC), GABRIEL 
BRAGA DE OLIVEIRA CLAROS (OAB 4387/AC), RAFAEL MESSIAS DINIZ 
ALBUQUERQUE (OAB 4298/AC) - Processo 0704881-45.2018.8.01.0001 - 
Procedimento Comum - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Fran-
cisca Calixto da Rocha  - Considerando o pedido de antecipação de tutela, e 
considerando que pretende o autor ver a taxa contratada reduzida para a taxa 
mensal de 1,80% , sustentando ser essa a taxa média vigente, entretanto con-
siderando a experiência comum de que tal taxa é praticada para o empréstimo 
consignado, que não é o caso da operação realizada pela autora, consoante 
se extrai do documento de fls. 36, assinalo o prazo de15(quinze) dias para 
que emende a inicial, trazendo a causa de pedir de alteração da taxa para 
a taxa noticiada, e em sustentando tratar-se da taxa média vigente a época 
da contratação, cite a fonte de pesquisa no sistema do BACEN. Publique-se. 
Intimem-se.

ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 12450/PE) - Processo 0704892-
74.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.  - Deci-
sãoA parte autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. requereu em 
face de Ciro Pessoa de Moura Filho busca e apreensão liminar de bem aliena-
do fiduciariamente, em conformidade com o disposto no Decreto Lei n.º 911/69.
Havendo prova de que a parte devedora foi constituída em mora (vide págs. 
34/35), em face do não cumprimento das obrigações contratadas e garantidas 
por pacto adjeto de alienação fiduciária, há que ser concedida a medida liminar 
pleiteada.Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada, determinan-
do a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, depositando-o em 
mãos da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou de prepos-
to por ela indicada, permanecendo no aguardo de iniciativa da parte devedora 
em reavê-lo mediante o pagamento da dívida (Dec.-Lei n.º 911/69, artigo 3º, 
caput, e § 2º).Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) 
dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresenta-
dos pelo credor na inicial, acrescidos das despesas processuais e honorários 
advocatícios, estes desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor da divida 
(Dec.-lei 911/69, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese na qual o bem lhe será resti-
tuído livre de ônus. Outrossim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante 
apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução limi-
nar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º).Expeça-se o necessário, com observância 
do cumprimento do mandado com os benefícios do art. 212, parágrafo 2º, do 
Código de Processo Civil.Além disso, autorizo a requisição de força policial e 
ordem de arrombamento para cumprimento da diligência de busca e apreen-
são, caso necessários, se tal faculdade tenha sido postulada pelo requerente. 
Por fim, considerando o que dispõe o § 9º do art. 3º do Decreto Lei 911, incluído 
pela lei 13.043/14, determino a imediata restrição do veiculo via sistema rena-
jud, a qual será imediatamente baixada após a apreensão do veiculo (art. 3, § 
10, II , com redação dada pela lei 13.043/14). Intime-se. Cumpra-se.

ADV: GILSENY MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 3104/AC) - Proces-
so 0704920-42.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata 

- CREDOR: Barreiros e Almeida Ltda - “vlg Modas”  - DecisãoCite-se o execu-
tado para pagar a dívida, custas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da 
citação, nos termos do art. 829 do CPC. Fixo honorários advocatícios sucum-
benciais em 10%(dez por cento). Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, 
§ 1º, CPC);Poderá também o executado oferecer embargos à execução, que 
deverão ser distribuídos por dependência e instruídos  com cópias das peças 
processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do 
art. 231 do Código de Processo Civil;E ainda, alternativamente, no lugar dos 
embargos, mediante o depósito judicial de trinta por cento do valor total execu-
tado (incluindo as custas e os honorários de advogado), poderá o executado 
pleitear o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acres-
cidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, na forma do 
art. 916 do CPC;Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, 
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades 
previstas em lei (arts. 827, § 2º e 916, § 5º, CPC);O exequente, por sua vez, 
deverá ter ciência de que, não localizado o executado, deverá, na primeira 
oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, 
sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Proces-
so Civil;Tratando-se o executado de pessoa jurídica, deverá o credor, desde 
logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta 
Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros proces-
suais do juízo onde a empresa tem sede ou filial;Havendo pedido de pesqui-
sas por endereço do devedor junto aos sistemas informatizados à disposição 
do juízo, o credor deverá demonstrar previamente que esgotou as diligências 
que poderia realizar sem intervenção judicial, sem êxito;Independentemente 
de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer diretamente à Serven-
tia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 
fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil;Expedida a 
certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações 
necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob 
pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização;Caso a citação 
se concretize e não ocorra o pagamento no prazo de três dias, não havendo o 
credor indicado outros bens à penhora, providencie-se tentativa de penhora de 
ativos financeiros via BACENJUD, a efetivar-se na forma declinada no art. 854 
do CPC; Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC;Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
os termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescen-
te de indisponibilidade excessiva);Decorrido in albis o prazo acima, deverá a 
importância bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica 
Federal vinculada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, 
e proceder a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifes-
tar-se acerca da satisfação do crédito;Frustrado o bloqueio de valores e ha-
vendo pedido de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a 
Secretaria providenciar, por meio do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF 
ou CNPJ do executado e efetivar a restrição de transferência, dispensando 
a lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente 
localizado e intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá 
indicar a localização do bem;Realizada a apreensão do bem em eventuais 
fiscalizações ou indicado endereço pelo exequente, expeça-se Mandado de 
Penhora para aperfeiçoamento do ato, quando deverá ser efetivamente reali-
zada a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do 
CPC;Sendo infrutíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD, intime-se a 
parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis 
de penhora, comprovando a propriedade, quando possível;Caso não haja indi-
cação de bens penhoráveis, determino a suspensão do processo (art. 921, III, 
CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de 
bens passíveis de penhora;Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 
sejam encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos. 
Os quais serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qual-
quer tempo forem encontrados bens penhoráveis, devendo a parte interessada 
observar o que dispõe o artigo 921, § 4º do CPC;Designe-se audiência de con-
ciliação em paralelo as determinações dessa decisão. Publique-se. Intime-se. 
Cumpra-se.Rio  Branco-AC, 04 de maio de 2018.Zenice Mota CardozoJuíza 
de DireitoDecisão assinada eletronicamente,nos termos do art. 1º, § 2º, III, da 
Lei nº 11.419/06

ADV: GILSENY MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 3104/AC) - Proces-
so 0704922-12.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Duplicata - AUTOR: 
Barreiros e Almeida Ltda - “vlg Modas”  - DecisãoRecebo a inicial.Designe o 
Cartório data desimpedida para a audiência de conciliação; Cite-se e intime-
-se. Faça-se constar do mandado ou carta que o prazo para resposta correrá 
da data da audiência, independentemente do comparecimento das partes; (art. 
335 NCPC), sob pena de se operarem os efeitos da revelia e presumidas ver-
dadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor(art. 344 NCPC); Intime-se 
o autor, por meio de seu patrono, via Diário da Justiça (art. 334, §3º NCPC); 
As partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou defensores 
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públicos(art. 334, §9ºNCPC), podendo constituir representantes por meio de 
procuração específica, com poderes para transigir(art. 334, §10º NCPC); Faça-
-se constar do mandado a advertência de que se qualquer das partes não com-
parecer à audiência designada injustificadamente, ou comparecer por seus 
procuradores sem poderes para transigir, será considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça, punível com multa de até 2%(dois por cento) da vantagem 
econômica pretendida ou valor da causa(art. 334, §8º). Publique-se. Intimem-
-se.Rio Branco-AC, 04 de maio de 2018.Zenice Mota CardozoJuíza de Direito

ADV: GILSENY MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 3104/AC) - Proces-
so 0704944-70.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplica-
ta - CREDOR: Barreiros e Almeida Ltda - “ok Magazine”  - DecisãoCite-se o 
executado para pagar a dívida, custas processuais e honorários advocatícios, 
estes fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar 
da citação, nos termos do art. 829 do CPC. Fixo honorários advocatícios su-
cumbenciais em 10%(dez por cento). Em caso de pagamento integral no prazo 
declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827, 
§ 1º, CPC);Poderá também o executado oferecer embargos à execução, que 
deverão ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 
processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do 
art. 231 do Código de Processo Civil;E ainda, alternativamente, no lugar dos 
embargos, mediante o depósito judicial de trinta por cento do valor total execu-
tado (incluindo as custas e os honorários de advogado), poderá o executado 
pleitear o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acres-
cidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês, na forma do 
art. 916 do CPC;Fica o executado advertido que a rejeição dos embargos, 
ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 
honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras penalidades 
previstas em lei (arts. 827, § 2º e 916, § 5º, CPC);O exequente, por sua vez, 
deverá ter ciência de que, não localizado o executado, deverá, na primeira 
oportunidade, requerer as medidas necessárias para a viabilização da citação, 
sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Proces-
so Civil;Tratando-se o executado de pessoa jurídica, deverá o credor, desde 
logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto à Junta 
Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os cadastros proces-
suais do juízo onde a empresa tem sede ou filial;Havendo pedido de pesqui-
sas por endereço do devedor junto aos sistemas informatizados à disposição 
do juízo, o credor deverá demonstrar previamente que esgotou as diligências 
que poderia realizar sem intervenção judicial, sem êxito;Independentemente 
de nova ordem judicial, o exequente poderá requerer diretamente à Serven-
tia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá também aos 
fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil;Expedida a 
certidão, caberá ao exequente providenciar as averbações e comunicações 
necessárias, comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob 
pena de nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização;Caso a citação 
se concretize e não ocorra o pagamento no prazo de três dias, não havendo o 
credor indicado outros bens à penhora,  providencie-se tentativa de penhora de 
ativos financeiros via BACENJUD, a efetivar-se na forma declinada no art. 854 
do CPC; Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC;Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
os termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescen-
te de indisponibilidade excessiva);Decorrido in albis o prazo acima, deverá a 
importância bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica 
Federal vinculada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, 
e proceder a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifes-
tar-se acerca da satisfação do crédito;Frustrado o bloqueio de valores e ha-
vendo pedido de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a 
Secretaria providenciar, por meio do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF 
ou CNPJ do executado e efetivar a restrição de transferência, dispensando 
a lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente 
localizado e intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá 
indicar a localização do bem;Realizada a apreensão do bem em eventuais 
fiscalizações ou indicado endereço pelo exequente, expeça-se Mandado de 
Penhora para aperfeiçoamento do ato, quando deverá ser efetivamente reali-
zada a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do 
CPC;Sendo infrutíferas as diligências do BACEJUD E RENAJUD, intime-se a 
parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis 
de penhora, comprovando a propriedade, quando possível;Caso não haja indi-
cação de bens penhoráveis, determino a suspensão do processo (art. 921, III, 
CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de 
bens passíveis de penhora;Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que 
sejam encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento dos autos. 
Os quais serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qual-
quer tempo forem encontrados bens penhoráveis, devendo a parte interessada 
observar o que dispõe o artigo 921, § 4º do CPC;Designe-se audiência de con-
ciliação em paralelo as determinações dessa decisão. Publique-se. Intime-se. 
Cumpra-se.Rio Branco-AC, 04 de maio de 2018.Zenice Mota CardozoJuíza de 
DireitoDecisão assinada eletronicamente,nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei 
nº 11.419/06

ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 12450/PE) - Processo 0704945-
55.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.  - Assinalo 
o prazo de 15(quinze) dias para o autor emendar a inicial, comprovando a 
constituição em mora, considerando que o documento juntados as fls. 34/35, 
não logrou êxito em fazê-lo. Publique-se. Intimem-se.

ADV: MARCO ANTONIO PALACIO DANTAS (OAB 821/AC), CIL FARNEY 
ASSIS RODRIGUES (OAB 3589/AC), OTACILIO PERON (OAB 3684MT), 
ANDREA PINTO BIANCARDINI (OAB 5009/MT) - Processo 0704953-
03.2016.8.01.0001 - Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - 
RÉU: Tractor Parts Vilhena Distribuidora de Auto Pecas Ltda  - DECISÃO1. 
Ante o pedido de fls.334/335, tem-se que o Réu arrolou como testemunhas, 
Rodrigo Magalhães de Lara e Ademilson Francisco de Campos, para serem 
ouvidas, ambas na cidade de Várzea Grande - MT. Assim sendo, defiro a ex-
pedição de carta precatória para tal fim, devendo as partes serem intimadas 
quando da expedição da deprecata para diligenciarem junto ao juízo depreca-
do, a data da audiência e as providências com relação a distribuição e recolhi-
mento de custas no juízo deprecado. 2. Com o retorno da precatória intime-se 
as partes, para alegações finais no prazo legal. Ocorrido o termo final de ale-
gações finais, voltem conclusos.3. Intime-se.

ADV: CLAUDEMIR DA SILVA (OAB 4641/AC), HÉLIO ROBERTO SOARES 
OURÉM  CAMPOS (OAB 45199/BA), ANTONIO SÉRGIO BLASQUEZ DE SÁ 
PEREIRA (OAB 4593/AC) - Processo 0705543-43.2017.8.01.0001 - Execução 
de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios - CREDOR: Antonio Sérgio 
Blasquez de Sá Pereira  - ADVOGADO: Antonio Sérgio Blasquez de Sá Pe-
reira - Antonio Sérgio Blasquez de Sá Pereira - Antonio Sérgio Blasquez de 
Sá Pereira  - Intimação da parte Executada para pagar a dívida no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena do montante devido sofrer acréscimo de multa no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação

ADV: ARMANDO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB 3102/AC), AN-
DRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC), ERICK VE-
NANCIO LIMA DO NASCIMENTO (OAB 3055/AC), VANDRÉ DA COSTA PRA-
DO (OAB 3880/AC), SILVANE SECAGNO (OAB 5020/RO), ANA CAROLINE 
CARDOSO DE PAULA (OAB 4401/AC) - Processo 0706687-52.2017.8.01.0001 
- Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - CREDOR: 
Sicoob Credisul - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da 
Amazônia Ltda  - D E C I S Ã O:1. Considerando a petição de pp. 96/97, defiro 
a pesquisa de endereço pelos sistemas de apoio a jurisdição, via BACENJUD, 
via RENAJUD e via INFOJUD, observando-se que o feito deverá tramitar sob 
segredo de justiça em razão do sigilo fiscal. 2. Intime-se.

ADV: ROBERTO ALVES DE SÁ (OAB 4013/AC) - Processo 0708126-
98.2017.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - LIQUIDANTE: Joselha Pereira Monteiro Vieira  - Por conseguinte, 
importa em extinção do processo a ausência de pressuposto de constituição 
e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante estabelece o 
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Portanto, considerando que 
a falta de juntada dos documentos necessários à demanda nos termos expos-
tos enseja na ausência de pressuposto processual, declaro extinto o processo 
sem resolução de mérito.Custas pelo autor.Após o trânsito em julgado, não 
havendo recurso, arquivem-se os autos. Publique-se.

ADV: ROBERTO ALVES DE SÁ (OAB 4013/AC) - Processo 0708183-
19.2017.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - CREDOR: Albby Batista Monteiro  - 3. Pelo exposto, com funda-
mento no parágrafo único do art. 321 c/c com o inciso I do art. 485 do Código 
de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução 
do mérito.4. Sem custas processuais.5. P. R. I. Transitada em julgado, arqui-
vem os autos na forma legal.

ADV: GELSON GONÇALVES JUNIOR (OAB 4923/AC), MICHELE SILVA 
JUCÁ (OAB 4573/AC) - Processo 0708752-20.2017.8.01.0001 - Liquidação de 
Sentença pelo Procedimento Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- CREDOR: Tenison Ferreira da Silva  - Portanto, considerando que a falta de 
juntada dos documentos necessários à demanda nos termos expostos enseja 
na ausência de pressuposto processual, declaro extinto o processo sem re-
solução de mérito.Custas pelo autor, as quais suspendo em razão da Justiça 
gratuita que ora se defere.Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, 
arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Rio Branco-(AC), 02 de maio 
de 2018.

ADV: RAILDO LIBERATO DE SOUZA (OAB 778/AC), JESSICA CAMPOS AL-
MEIDA (OAB 3628/AC) - Processo 0708841-14.2015.8.01.0001 - Monitória - 
Prestação de Serviços - AUTOR: Rádio e Televisão Norte Ltda  - Dá a parte 
Autora por intimada para no prazo de 15 (quinze) dias se manifestar acerca 
dos Embargos a Ação Monitoria.  

ADV: CAROLINE SILVA LEITÃO (OAB 4755/AC) - Processo 0709740-
41.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Li-
quidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: Gigliane de Melo Costa  - 
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Por conseguinte, importa em extinção do processo a ausência de pressuposto 
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante 
estabelece o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Portanto, con-
siderando que a falta de juntada dos documentos necessários à demanda nos 
termos expostos enseja na ausência de pressuposto processual,  declaro ex-
tinto o processo sem resolução de mérito.Custas pelo autor. Após o trânsito em 
julgado, não havendo recurso, arquivem-se os autos. Publique-se.  

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/AC), THALITA MARIA DE 
SOUZA (OAB 307819/SP), THAMYRES MARIA DE SOUZA (OAB 3739/AC) 
- Processo 0709801-33.2016.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Liquida-
ção / Cumprimento / Execução - CREDOR: Wagner Alves de Souza  - DEVE-
DOR: Banco do Brasi S/A  - D E C I S Ã O:1. Considerando a petição de pp. 
211/235, torno sem efeito o ato ordinatório de p. 209, em razão da gratuidade 
judiciária já deferida. Constata-se que a ré, não foi intimada a manifestar-se 
acerca dos cálculos da contadoria, de fls. 194/208, somente o fazendo o autor. 
2. Intimem-se a ré a manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Publique-se.

ADV: CARLOS GABRIEL COSTA GARCEZ (OAB 3062/AC) - Processo 
0709848-70.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento 
Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: José Mário 
Ferreira de Albuquerque  - Portanto, considerando que a falta de juntada dos 
documentos necessários à demanda nos termos expostos enseja na ausência 
de pressuposto processual, declaro extinto o processo sem resolução de mé-
rito.Custas pelo autor, as quais suspendo em razão da Justiça gratuita que ora 
se defere, face aos documentos anexos aos autos.Após o trânsito em julgado, 
não havendo recurso, arquivem-se os autos. Publique-se.

ADV: CARLOS GABRIEL COSTA GARCEZ (OAB 3062/AC) - Processo 
0712091-84.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Co-
mum - Compromisso - AUTORA: Rosangela de Oliveira Braga Lopes  - Sob 
tais fundamentos, julgo procedente o pedido para declarar que Rosangela de 
Oliveira Braga Lopes celebrou contrato com Ympactus Comercial Ltda e que, 
por isso, está abrangido pelos termos da sentença proferida na ação civil pú-
blica nº 0800224-44.2013.8.01.0001 e tem crédito a receber da ré, no valor de 
R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) sujeito a correção monetária pelo 
INPC desde 11 de junho de 2013 e a juros de mora de 1% ao mês, desde 29 
de julho de 2013.Registro que o recebimento dos valores está condicionado à 
devolução ao réu da contas 99Telexfree que vendeu ao autor.Declaro extinto 
o processo, com análise do mérito (art. 487, I, CPC).Condeno a parte ré ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 
em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito liquidado, considerando para 
tanto que a matéria versada na ação não é complexa e que o processo trami-
tou rapidamente.Após o trânsito em julgado, contem-se as custas processuais 
e intime-se a parte ré para pagamento em trinta dias. Não pagas, adotem-se as 
providências estabelecidas na Instrução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de 
Justiça.Havendo pedido de cumprimento de sentença, intime-se a executada 
para impugnação no prazo de 15(quinze) dias. Findo o prazo sem impugnação, 
oficie-se ao juízo do processo de conhecimento, para disponibilização do valor, 
suspendendo-se o feito, até a resposta do ofício com a disponibilização do 
valor, ou ulterior deliberação. Publique-se. Intimem-se. Em não havendo outras 
solicitações, arquivem-se.

ADV: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE (OAB 20397/PE), ‘RODRIGO 
ALMEIDA  CHAVES (OAB 3684/RO) - Processo 0712352-49.2017.8.01.0001 
- Procedimento Comum - Contratos Bancários - RÉU: Banco Volkswagen S/A  
- D E C I S Ã O1. Considerando as disposições da lei processual e visando ao 
saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao 
disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e 
da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, ensejo as partes o prazo de 
10(dez) dias:a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 
relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na 
lide e com que prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 
pertinência (art. 357, II, CPC);b) caso a prova pretendida pela parte não possa 
por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 
impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir 
a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus 
(art. 357, III, do CPC)c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 
documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admi-
tidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 
controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do 
CPC)d) saliente-se que de acordo com o art. 455 do CPC, cabe ao advogado 
a intimação da testemunha por ele arrolada, dispensando-se a intimação do 
juízo.Publique-se. Intimem-se.

ADV: ROBERVAL VIEIRA JÚNIOR (OAB 244234SP), ACÁCIO FERNANDES 
ROBOREDO (OAB 89774/SP) - Processo 0715482-47.2017.8.01.0001 - Exe-
cução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - CREDOR: Banco 
Santander (Brasil) S.a.  - D E C I S Ã O:1. Considerando a informação contida 
na Certidão do Oficial de Justiça acerca do falecimento da parte Executada, 
concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Exequente promova a 
habilitação do espólio ou sucessores da parte Executada, informando endere-
ço para citação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.2. 

No mesmo prazo manifeste-se acerca da possível prescrição da pretensão 
executória, considerando a data do vencimento do título e a ausência de cita-
ção. Intime-se.

ADV: JEISON FARIAS DA SILVA (OAB 4496/AC) - Processo 0716339-
93.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum 
- Compromisso - AUTORA: Antonia Maria Ferreira da Silva Lima  - Por con-
seguinte, importa em extinção do processo a ausência de pressuposto de 
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante 
estabelece o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Portanto, con-
siderando que a falta de juntada dos documentos necessários à demanda nos 
termos expostos enseja na ausência de pressuposto processual, declaro extin-
to o processo sem resolução de mérito.Custas pelo autor, as quais suspendo 
em razão da Justiça gratuita já deferida.Após o trânsito em julgado, não haven-
do recurso, arquivem-se os autos. Publique-se.

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

RELAÇÃO Nº 0082/2018

ADV: SIMONE APARECIDA SARAIVA LIMA (OAB 4021/AC), MAURÍCIO 
COIMBRA GULHEME FERREIRA (OAB 91811/MG), LEONARDO COIMBRA 
NUNES (OAB 122535/RJ), FRANCISCO GOMES DA ROCHA (OAB 3489/AC), 
ANTONIO ROQUE ALBUQUERQUE JÚNIOR (OAB 22463/CE), ACREANINO 
DE SOUZA NAUA (OAB 3168/AC), MAURO MARCELLO GOMES DE OLIVEI-
RA (OAB 3157/AC) - Processo 0000339-35.2012.8.01.0001 - Cumprimento de 
sentença - Honorários Advocatícios - DEVEDOR: Banco HSBC Bank Brasil e 
outro - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 13/2016, item N3)Dá a parte 
CREDORA por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o Alvará Judi-
cial.Fica advertido que aplica-se ao depósito não levantado o disposto na Lei n. 
1.422, de 18.12.2011, alterada pela Lei n. 2.533, de 29.12.2011, incorporação 
ao patrimônio do Poder Judiciário do Acre, na forma do art. 17, inciso 9º.

ADV: FABIO SALOMAO SILVA (OAB 3030/AC), RODRIGO DE ARAUJO LIMA 
(OAB 278945/DF), ILSEN FRANCO VOGTH (OAB 3419/AC), CARLOS VE-
NICIUS FERREIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 3851/AC), ELIESIO PINHEIRO 
MANSOUR FILHO (OAB 2562/AC) - Processo 0000701-37.2012.8.01.0001 - 
Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - CREDORA: Camila 
Fontenele da Silva - Márcio James Caruta Geber - DEVEDORA: Maria Cristina 
Carvalho Pinheiro - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item F1/
G3/J3)(Provimento COGER nº 16/2016, item F14/G15)Dá a parte credora por 
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo discri-
minado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, nos termos 
do art. 524, do CPC/2015, bem como para indicar bens passíveis de penhora.

ADV: MARCOS RANGEL DA SILVA (OAB 2001/AC) - Processo 0006167-
27.2003.8.01.0001 (001.03.006167-0) - Execução de Título Extrajudicial - Obri-
gações - CREDOR: C.C.A.F.C. - DESPACHO1. Indefiro o pedido do credor 
de expedição de ofícios para o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, 
bem como para a Polícia Militar do Estado, uma vez que não é atribuição dos 
órgãos policiais a realização de diligências para localização e apreensão de 
veículo objeto de ação executiva, a qual é incumbência do oficial de justiça, 
após a indicação da sua localização pelo credor.Ademais, após a inclusão 
da restrição de circulação no cadastro do veículo junto ao sistema RENAJUD 
(conforme pág. 201), incumbe tão somente aos órgãos policiais e aos agentes 
de trânsito, em eventual fiscalização do veículo, recolher o bem para depósito 
e informar tal situação no processo.2. Intimar a parte credora pessoalmente 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar o interesse no prosseguimento 
do feito, promovendo o ato que lhe compete nos autos da ação em curso, sob 
pena de extinção e arquivamento (art. 485, § 1º c/c art. 771, parágrafo único, 
ambos do CPC).Intimar.

ADV: EVERTON ARAUJO RODRIGUES (OAB 3347/AC), JANICE DE SOU-
ZA BARBOSA (OAB 3347/RO), APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 
4508/RO), VERA MÔNICA QUEIROZ FERNANDES AGUIAR (OAB 2358/RO), 
REYNNER ALVES CARNEIRO (OAB 2777/RO), ANTONIO M. ARAÚJO (OAB 
1375/RO), CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), RAFAEL SGAN-
ZERLA DURAND (OAB 3594/AC), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
(OAB 3600/AC), DONIZETI ELIAS DE SOUZA (OAB 266/RO), LOUISE RAI-
NER PEREIRA GIONÉDIS (OAB 3812/AC), MARIA AMÉLIA CASSIANA MAS-
TROROSA VIANNA (OAB 3811/AC) - Processo 0008751-86.2011.8.01.0001 
- Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - CREDOR: Banco 
do Brasil S/A AG 0071 - DECISÃOCondiciono a expedição do termo de pe-
nhora à apresentação de laudo de avaliação do imóvel declinado às págs. 
257/264, que deverá ser juntado em 15 dias.Vindo o laudo, expedir o termo 
de penhora e intimar a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer 
o que lhe convir nos termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e 
manifestar-se acerca da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o 
prazo acima, intimar a parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC 
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(presunção contra terceiros) e, não havendo concordância acerca da estimati-
va, fazer conclusão para decidir sobre a avaliação.Não havendo impugnação à 
avaliação, a Secretaria deverá proceder a intimação da parte exequente para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem interesse na adjudicação da penhora, 
pelo valor não inferior ao da avaliação (art. 876, do CPC) ou na alienação dos 
mesmos por iniciativa própria (art. 879, I, do CPC). Não havendo indicação de 
outros bens, fica determinada a suspensão do processo (art. 921, III, CPC), 
pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de bens 
passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: MARIA ALICE KEHRLE SOARES (OAB 27513/DF), JULIO CAVALCAN-
TE FORTES (OAB 780/AC), JOAO LUIZ RODRIGUES DA COSTA (OAB 1612/
AC) - Processo 0011087-92.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Aci-
dente de Trabalho - CREDOR: Eduardo Vieira da Silva - DEVEDOR: Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 
16/2016, item H1)Dá a parte apelada por intimada para, no prazo de 15 (quin-
ze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso, nos termo do art. 1.010, § 1º, 
do CPC/2015.

ADV: SAIONARA MARI (OAB 5225/MT), GERSON DA SILVA OLIVEIRA 
(OAB 8350/MT), CATARYNY DE CASTRO AVELINO (OAB 3474/AC), MAU-
RO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC), ILDO DE ASSIS MACEDO (OAB 
3541/MT), MARCO ANTONIO MARI (OAB 3964/AC) - Processo 0013996-
44.2012.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- CREDOR: Banco Bradesco S/A - DECISÃO1. Diante do pedido de pesqui-
sa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, 
através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF do executado e efetivar 
a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo de Penhora, 
uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o exequente da 
diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do bem. Realiza-
da a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado endereço pelo 
exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização do ato, quan-
do deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos 
termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de bloqueio de 
valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 
(dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, comprovando a proprie-
dade, quando possível.2. A parte credora requereu diligências junto à Receita 
Federal, objetivando obter informações acerca da existência de possíveis bens 
da parte devedora, com fins de penhora.Após analisar os autos e, em conso-
nância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, defiro o pedido 
de requisição das últimas 03 (três) declarações de imposto de renda do de-
vedor via Sistema INFOJUD.Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA 
INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com 
a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela 
tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, 
de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico 
denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente 
da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a ques-
tão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Espe-
cial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 
repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento 
adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista 
que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar 
a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: 
AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; 
REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no 
REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 
1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial 
provido. (STJ - REsp 1582421/SP, Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 
19.04.2016).PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 
DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 
o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao 
Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para 
simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. 
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente 
fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, su-
jeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt 
no REsp 1619080/RJ, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 06.04.2017).
Considerando tratar-se de informações sigilosas, o feito deverá tramitar em 
segredo de justiça, cabendo à Secretaria promover as alterações necessárias 
no SAJ/PG.Intimar e cumprir.

ADV: MICHEL FERNANDES BARROS (OAB 4853/AC), ADRIANA SILVA RA-
BELO (OAB 2609/RO), ANDRE FABIANO LEITE DA SILVA (OAB 00002030AC), 
CESAR AUGUSTO BAPTISTA DE CARVALHO (OAB 86/AC), MARCIA FREI-
TAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC), NORTHON SERGIO LACERDA 
SILVA (OAB 2708/AC), BÊYRH PRADO AGUIAR CASSEB (OAB 2733/AC), 
MARIVALDO GONCALVES BEZERRA (OAB 2536/AC) - Processo 0014811-
17.2007.8.01.0001 (001.07.014811-3) - Execução de Título Extrajudicial - Cé-
dula de Crédito Bancário - CREDOR: Banco da Amazônia S.A - DEVEDOR: 
R.N.S.B. e outros - DECISÃOQuanto aos pedidos às pp. 336/340.1. Defiro a 
renovação de bloqueio de valores através do Sistema BACENJUD. E faculto a 
parte credora apresentar planilha de débito atualizada em 05 (cinco) dias.Após, 

proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas contas correntes, poupanças ou 
aplicações financeiras da parte devedora, até o limite do crédito exeqüendo, 
por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, 
deverá a Secretaria promover o cancelamento de eventual indisponibilidade 
irregular ou excessiva. Também não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente 
para pagamento das custas da execução, devendo a Secretaria proceder ao 
desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o 
bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, deverá a parte executada 
ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do 
CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indisponibilidade excessiva) e, 
ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para se manifestar em igual 
prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, do CPC.2. Também 
defiro o pedido de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a 
Secretaria providenciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF 
e CNPJ dos executados e efetivar a restrição de transferência, dispensando 
a lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente 
localizado e intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá 
indicar a localização do bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais 
fiscalizações ou indicado endereço pelo exequente, expedir Mandado de Pe-
nhora para perfectibilização do ato, quando deverá ser efetivamente realizada 
a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC. 3. 
Frustradas as diligências, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 
dias, requerer o que entender de direito.Intimar e cumprir.

ADV: CATARYNY DE CASTRO AVELINO (OAB 3474/AC), MAURO PAULO 
GALERA MARI (OAB 3056/MT), LEYDSON MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 
2775/AC), THEODOMIRO MARREIRO DE MATTOS (OAB 3764/AC), MAR-
CO ANTONIO MARI (OAB 3964/AC) - Processo 0017028-57.2012.8.01.0001 
- Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - CREDOR: 
Banco Bradesco S/A - DEVEDORA: Terezinha de Jesus Magalhães de Lemos 
e outro - DECISÃO1. Diante do pedido de pesquisa de veículos automotores 
de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, através do Sistema RENA-
JUD, a pesquisa pelo CPF do executado e efetivar a restrição de transferência, 
dispensando a lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi 
efetivamente localizado e intimar o exequente da diligência, oportunidade em 
que deverá indicar a localização do bem. Realizada a apreensão do bem em 
eventuais fiscalizações ou indicado endereço pelo exequente, expedir Manda-
do de Penhora para perfectibilização do ato, quando deverá ser efetivamente 
realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, 
do CPC.Frustradas as diligências de bloqueio de valores e pesquisa de veícu-
los, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros 
bens passíveis de penhora, comprovando a propriedade, quando possível.2. A 
parte credora requereu diligências junto à Receita Federal, objetivando obter 
informações acerca da existência de possíveis bens da parte devedora, com 
fins de penhora.Após analisar os autos e, em consonância com o entendimen-
to do Superior Tribunal de Justiça, defiro o pedido de requisição das últimas 
03 (três) declarações de imposto de renda do devedor via Sistema INFOJUD.
Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO 
DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 
11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução 
no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão 
judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, 
passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa 
à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, 
nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento 
do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o 
STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud 
deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados 
à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a 
satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, 
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. 
Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Ben-
jamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1582421/SP, 
Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 19.04.2016).PROCESSUAL CIVIL. 
SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDA-
DE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o 
Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios 
colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de 
bens aptos a satisfazer os créditos executados. II - Atualmente, a questão se 
encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do 
STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repe-
titivos. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. 
Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 06.04.2017).Considerando tratar-se de 
informações sigilosas, o feito deverá tramitar em segredo de justiça, cabendo 
à Secretaria promover as alterações necessárias no SAJ/PG.Intimar e cumprir.

ADV: BRUNO JOSE VIGATO (OAB 111386/MG), CELIA DA CRUZ BARROS 
CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC), KATHLEN RAFAELA DE VASCONCE-
LOS LIMA (OAB 4597/AC) - Processo 0020405-36.2012.8.01.0001 - Cumpri-
mento de sentença - Nota Promissória - CREDORA: Lucinete de Souza Fer-
nandes - DEVEDOR: Ivanir Gonçalves Pereira - Ato Ordinatório(Provimento 
COGER nº 16/2016, item E1)Dá a parte CREDORA por intimada para ciência 
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da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o interessado 
acompanhar o seu cumprimento.

ADV: JACKELINE GARUZZI BARCELLOS (OAB 18836/ES), RONNEY DA 
SILVA FECURY, LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA (OAB 15327/ES), 
GUSTAVO DE CASTRO DEL REIS CONVERSANI (OAB 3980/RO), ROBER-
TA BORTOT CESAR (OAB 258573/SP), GRACILEIDY ALMEIDA DA COSTA 
BACELAR (OAB 3252/AC), ISRAEL AUGUSTO ALVES FREITAS DA CUNHA 
(OAB 2913/RO), ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA, CELIA DA 
CRUZ BARROS CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC) - Processo 0020499-
52.2010.8.01.0001 (001.10.020499-7) - Execução de Título Extrajudicial - Du-
plicata - CREDOR: C.A. - DEVEDOR: S. e outros - DECISÃOProceda, a Se-
cretaria, à pesquisa on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações 
financeiras das partes devedoras, conforme requerido na pág. 382 até o limite 
do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via internet.Ressalto que 
o Sistema BacenJud agora pesquisa ativos financeiros em contas bancárias 
nas cooperativas de crédito.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá 
a Secretaria promover o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular 
ou excessiva. Também não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pa-
gamento das custas da execução, devendo a Secretaria proceder ao desblo-
queio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, 
ainda que parcial do valor da execução, deverá a parte executada ser intimada 
para em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens 
impenhoráveis e remanescente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo 
impugnação, intimar a parte exequente para se manifestar em igual prazo, em 
homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o pra-
zo acima, deverá a importância bloqueada ser transferida para conta judicial 
na Caixa Econômica Federal vinculada a este Juízo, dispensando a lavratura 
do termo de penhora, e proceder a intimação da parte exequente para em 
05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfação do crédito.Apresentada 
impugnação ao cumprimento de sentença, deverá a Secretaria proceder, de 
imediato, a intimação da parte exequente para se manifestar em 15 (quinze) 
dias.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesquisa de veícu-
los automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, através do 
Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executado e efetivar a 
restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo de Penhora, uma 
vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o exequente da dili-
gência, oportunidade em que deverá indicar a localização do bem. Realizada 
a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado endereço pelo 
exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização do ato, quan-
do deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos 
termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de bloqueio de 
valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 
(dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, comprovando a proprie-
dade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, deverá o exe-
quente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da propriedade), 
bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a determinação 
acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar a parte exe-
cutada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos termos do art. 
847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca da estimativa 
do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a parte exequen-
te para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra terceiros) e, não 
havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de Avaliação, 
devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos arts. 870 e 
872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as partes serem 
intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria deverá proceder 
a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: BRUNO RIBEIRO DE SOUZA (OAB 30169/PE), ANTONIO DE MORAES 
DOURADO NETO (OAB 23255/PE), HUGO NEVES DE MORAES ANDRA-
DE (OAB 23798/PE), URBANO VITALINO DE MELO NETO (OAB 17700/PE), 
FRANCISCO FERREIRA DOURADO (OAB 1277/AC), RONDINEY DE ALBU-
QUERQUE DOURADO (OAB 2442E/AC), ROSINEIDE DE ALBUQUERQUE 
DOURADO (OAB 2500/AC) - Processo 0027827-33.2010.8.01.0001 - Cum-
primento de sentença - Indenização por Dano Moral - AUTORA: Marily da 
Costa Alencar - RÉU: Banco BMG S.A. - Ato Ordinatório(Provimento COGER 
nº 13/2016, item N3)Dá a parte CREDORA por intimada para, no prazo de 5 
(cinco) dias, retirar o Alvará Judicial.Fica advertido que aplica-se ao depósito 
não levantado o disposto na Lei n. 1.422, de 18.12.2011, alterada pela Lei n. 
2.533, de 29.12.2011, incorporação ao patrimônio do Poder Judiciário do Acre, 
na forma do art. 17, inciso 9º.

ADV: CELIA DA CRUZ BARROS CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC), MAU-
RO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC), MARCO ANTONIO MARI (OAB 
3964/AC) - Processo 0700036-67.2018.8.01.0001 (apensado ao processo 
0716037-06.2013.8.01.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Im-
pugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: J.SOUZA FERNANDES 
-EPP - José de Souza Fernandes - Dalva Maria da Silva Lima Fernandes - EM-

BARGADO: Banco Bradesco S/A - Ante o exposto, rejeito os embargos à exe-
cução, e julgo o feito, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 
do CPC.Em razão da sucumbência, condeno a parte embargante a arcar com 
as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos 
termos do art. 85, 2º do CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade 
que, ora defiro.Publicar e intimar. Após o trânsito em julgado, transladar cópia 
para o processo principal e, arquivar os atos.

ADV: RUI JOSÉ DA SILVA (OAB 127220/SP), CELIA DA CRUZ BARROS 
CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC), MARCOS VINICIUS DA SILVA (OAB 
300131SP) - Processo 0700039-22.2018.8.01.0001 (apensado ao processo 
0712388-96.2014.8.01.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / 
Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Sebatião Castro de 
Souza-me - EMBARGADO: Upx Solution Indústria e Comércio de Instrumentos 
de Medição Ltda - Deste modo, é patente a inobservância de um dos pressu-
postos de admissibilidade dos embargos a execução, qual seja, a tempestivi-
dade, razão pela qual os REJEITO liminarmente, o que faço com fundamento 
no art. 918, I do Código de Processo Civil.Custas pelo embargante, as quais 
possuem a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da AJG que ora 
defiro. Sem honorários em face da rejeição liminar.Intimar.

ADV: FRANCISCO JOSÉ BENÍCIO DIAS (OAB 4284/AC), WILLIAM DE FI-
GUEIREDO BITTENCOURT (OAB 2899/AC), MARCEL BEZERRA CHAVES 
(OAB 2703/AC), ERONILÇO MAIA CHAVES (OAB 1878/AC), VANIA DO NAS-
CIMENTO BARROS (OAB 4492/AC), VERÔNICA JUSTO DE SOUZA (OAB 
4488/AC), ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO (OAB 4165/AC), MARCIO 
BEZERRA CHAVES (OAB 3198/AC) - Processo 0700068-43.2016.8.01.0001 
- Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AU-
TOR: Espólio de José Ferraz - RÉU: Alesson Soares Souza - DECISÃOMan-
tenho a decisão de págs. 372/373 pelos seus próprios fundamentos, relem-
brando à parte autora que a ação versa sobre posse.Destaque-se data para 
audiência de instrução e julgamento, devendo as partes e seus patronos ser 
intimados para comparecimento, acompanhados da documentação que en-
tender pertinente para o deslinde do feito.Intimar pessoalmente as partes para 
comparecerem ao ato, a fim de colher os seus depoimentos pessoais, sob 
pena de confissão.As testemunhas arroladas deverão comparecer a audiência 
independente de intimação do juízo, nos termos do art. 455 do CPC.Intimar e 
cumprir com brevidade.

ADV: MAYRA CALDERARO GUEDES DE OLIVEIRA (OAB 10018/MS), GES-
SICA MENDES DOS SANTOS (OAB 4006/AC), ELSON FERREIRA GOMES 
FILHO (OAB 12118/MS), FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 
3188/AC), JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR (OAB 6125B/MS), ANA LUIZA FELIX 
FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/AC) - Processo 0700131-39.2014.8.01.0001 
- Procedimento Comum - Protesto Indevido de Título - AUTOR: Prática Enge-
nharia Ltda - RECONVINTE: L. M. LEAL - ME - L. M. LEAL - ME - RÉU: L. M. 
LEAL - ME - L. M. LEAL - ME - RECONVINDO: Prática Engenharia Ltda - Ato 
Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item H1)Dá a parte APELADA por 
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao re-
curso, nos termo do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015.

ADV: WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), EFRAIN 
SANTOS DA COSTA (OAB 3335/AC), EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA 
(OAB 3819/AC), ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC), FLÁVIA ALMEIDA 
MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), MARIO ROSAS NETO (OAB 4146/
AC), GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), RAFAEL GOOD GOD CHE-
LOTTI (OAB 139387/MG), EMERSON FONTINELE FERREIRA (OAB 2639E/
AC), MILQUILENE SOUZA DOS REIS (OAB 4670/AC), MARCELO TOSTES 
DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG) - Processo 0700254-32.2017.8.01.0001 - 
Procedimento Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: Alessandro Meleiro 
Avelino - REQUERIDO: Banco Bmg - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 
16/2016, item C5/L1)Dá as partes por intimadas para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, manifestarem-se sobre o laudo do perito e do assistente técnico, nos 
termos do art. 477, § 1º do CPC/2015.

ADV: ELIETE SANTANA MATOS (OAB 10423/CE), HIRAN LEAO DUARTE 
(OAB 4490/AC) - Processo 0700919-14.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão 
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Gmac S.a. - 
Portanto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 
desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito.Sem custas, 
por força do artigo 11, inciso I, da Lei Estadual n.º 1.422/2001. Sem honorários, 
pela ausência de advogado pela parte ré.Revogo a liminar de págs. 23/24.
Em caso de restrição via RENAJUD, promover a liberação da constrição.De-
termino a restituição do veículo apreendido em 5 dias.Arquivem-se os autos.
Intimem-se.

ADV: ERICK VENANCIO LIMA DO NASCIMENTO (OAB 3055/AC), ARMAN-
DO DANTAS DO NASCIMENTO JUNIOR (OAB 3102/AC), VANDRÉ DA COS-
TA PRADO (OAB 3880/AC), CRISTIANE TESSARO (OAB 1562/RO), LUIZA 
MARIANA GIORDANI (OAB 4209/AC), ANA CAROLINE CARDOSO DE PAU-
LA (OAB 4401/AC), ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO 
(OAB 3138/AC) - Processo 0701097-94.2017.8.01.0001 - Execução de Título 
Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Sicoob Credisul - Coope-
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rativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - DECI-
SÃODiante do pedido de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, 
deverá a Secretaria providenciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa 
pelo CPF do executado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a 
lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente loca-
lizado e intimar o exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar 
a localização do bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscaliza-
ções ou indicado endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para 
perfectibilização do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação 
pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas 
as diligências de bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte 
exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de 
penhora, comprovando a propriedade, quando possível.Intimar e cumprir.

ADV: GILLIARD NOBRE ROCHA (OAB 2833/AC), ALESSANDRO CALLIL DE 
CASTRO (OAB 3131/AC), THALES ROCHA BORDIGNON (OAB 2160/AC), 
ROBSON SHELTON MEDEIROS DA SILVA (OAB 3444/AC), LUCAS VIEIRA 
CARVALHO (OAB 3456/AC), MAYARA CRISTINE BANDEIRA DE LIMA (OAB 
3580/AC), MARCUS VENICIUS NUNES DA SILVA (OAB 3886/AC), MARIA 
LUCIEUDA S. S. CASTRO (OAB 4099/AC), JOÃO PAULO DE SOUSA OLI-
VEIRA (OAB 4179/AC) - Processo 0701278-95.2017.8.01.0001 (apensado ao 
processo 0711145-49.2016.8.01.0001) - Embargos à Execução - Efeito Sus-
pensivo / Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Jose Adria-
no Ribeiro da Silva - EMBARGADO: BORDIGNON & ROCHA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item H1)Dá 
a parte apelada por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
contrarrazões ao recurso, nos termo do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015.

ADV: ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC), FRANCISCO VALADA-
RES NETO (OAB 2429/AC), LUENA PAULA CASTRO DE SOUZA (OAB 3241/
AC), JOÃO FERNANDO FAGUNDES LOBO (OAB 2758/AC), CELSO DAVID 
ANTUNES (OAB 1141/BA), ANA TEREZA DE AGUIAR VALENÇA (OAB 33980/
PE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP), CRISTO-
PHER CAPPER MARIANO DE ALMEIDA (OAB 3604/AC), ANTONIO DE MO-
RAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAU-
RENÇO (OAB 1780/BA) - Processo 0701505-22.2016.8.01.0001 (apensado 
ao processo 0012773-56.2012.8.01.0001) - Cumprimento de sentença - Liqui-
dação / Cumprimento / Execução - AUTOR: Antonio Barbosa da Silva - RÉU: 
Banco BMG S.A. - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item H1)
Dá a parte apelada por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 
contrarrazões ao recurso, nos termo do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015.

ADV: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO, CLERMES CASTRO DE SOUZA, 
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), FLÁVIA ALMEIDA 
MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI 
(OAB 139387/MG) - Processo 0701760-43.2017.8.01.0001 - Procedimento 
Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Izabel de Souza da 
Silva - REQUERIDO: Banco Cifra S.a. - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 
16/2016, item C5/L1)Dá as partes por intimadas para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, manifestarem-se sobre o laudo do perito e do assistente técnico, nos 
termos do art. 477, § 1º do CPC/2015.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC) - Processo 
0702148-09.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de 
Títulos de Crédito - CREDOR: União Educacional do Norte - uninorte - Citar a 
parte executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c 
Arts. 831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 

da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 
a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-
denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: RIBAMAR DE SOUSA FEITOZA JÚNIOR (OAB 4119/AC), MARCIO ANDRE 
MARINHO DE ALMEIDA (OAB 4377/AC) - Processo 0702323-71.2016.8.01.0001 
- Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - LIQUIDANTE: Márcio Pontes Gomes - DECISÃOTrata-se de liquida-
ção de sentença interposta por Márcio Pontes Gomes em face de Ympactus Co-
mercial Ltda.De pronto, convém analisar a questão relativa à competência desse 
juízo para a liquidação pretendida. Ressalte-se que a liquidação decorre de ação 
civil pública ajuizada e sentenciada em juízo distinto desse, ou seja esse não é o 
juízo prolator da sentença, que se pretende individualmente liquidar. A sentença 
liquidanda, expressamente prevê: “ B.8) considerando que a presente ação é 
coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7 deve-
rão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por 
cada interessado, no foro de seu domicílio.” Constata-se, consoante se disse, 
que esse não é o juízo prolator da sentença, não é o foro do domicílio do réu 
(Vitória/ES), também não é o domicílio da autora, consoante se verifica na pe-
tição inicial, como o sendo de Porto Velho/RO. Assim, deve a parte autora 
propor a liquidação do título judicial nos próprios municípios onde mantém do-
micílio (em sua respectiva Comarca) ou, alternativamente, no foro da Comarca 
de Vitória, como prevê no contrato firmados com a empresa.Na mesma linha 
colaciono jurisprudência do STJ:CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 154.787 - 
SP (2017/0257277-0) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI 
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DO FORO REGIO-
NAL VII - ITAQUERA - SÃO PAULO - SP SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 
1A VARA CÍVEL DE RIO BRANCO - AC INTERES. : YMPACTUS COMERCIAL 
S/A INTERES. : KLEITON DE MELO ADVOGADO : THIAGO COUTINHO 
MELGUINHA - SP299749 DECISÃOTrata-se de conflito negativo por iniciativa 
do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera - São Pau-
lo, SP, em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Rio Branco, AC, relati-
vamente à liquidação por arbitramento de sentença proferida em ação civil 
pública, proposta por Kleiton de Melo em desfavor de Ympactus Comercial 
Ltda. Na inicial, o autor alega que aderiu a plano de publicidade da empresa 
Telexfree, mediante o pagamento total de R$ 30.067,50 (trinta mil, sessenta e 
sete reais e cinquenta centavos), com a expectativa de auferir rendimentos em 
decorrência da divulgação do empreendimento, porém não recebeu a remune-
ração prometida pela atividade desempenhada. Adiciona que por ser a compra 
e venda do produto de telefonia VOIP relação de consumo, os contratos estão 
sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. O Juízo suscitado, mesmo 
desqualificando a relação de consumo, declinou da competência em favor do 
domicílio do autor a pretexto de que a capital acreana constitui foro aleatório, 
porque não é a sede da ré nem o local de cumprimento da obrigação ou o foro 
contratual. O Juízo paulistano suscitou o presente conflito ao argumento de 
que a competência na espécie é relativa, que não pode ser declinada de ofício, 
nos termos da Súmula 33/STJ, além de que o autor exerceu opção de ajuizar 
o feito onde avaliou ser o melhor local para deduzir o pedido (fls. 2/7). Instado 
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a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal pela competência do Juízo 
paulistano para o processamento e o julgamento da lide (fls. 51/56). Assim 
delimitados os fatos, verifica-se que deve ser declarada a competência do Juí-
zo suscitante. Com efeito, segundo informa a decisão proferida pelo Juízo 
acreano, a ação não foi proposta no domicílio da ré, que também corresponde 
ao foro de eleição contratual (Vitória, ES), e também não foi ajuizada no foro do 
domicílio do autor (São Paulo, SP). Ainda que não se cuide de relação de con-
sumo, mesmo quando o é, a jurisprudência da Segunda Seção orienta-se no 
sentido de que não pode “o advogado ajuizar ação em foro diverso, que não é 
nem o da autora (consumidora) e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo 
indica, conforme as instâncias de origem, endereço fictício” (CC 106.990/SC, 
Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJe 23.11.2009). No mesmo sentido, deci-
diu a Terceira Turma, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que “a facilita-
ção da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este propo-
nha ação em seu próprio domicílio. Tal princípio não permite, porém, que o 
consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do 
domicílio do réu para o ajuizamento do processo. Correta, portanto, a decisão 
declinatória de foro.” (REsp. 1.084.036/MG). Embora caiba ao consumidor in-
dicar o local em que melhor possa deduzir sua defesa, optando pelo foro de 
seu domicílio, pelo foro de eleição contratual, do domicílio do réu, ou do local 
de cumprimento da obrigação, não pode ele, descartando todas estas alterna-
tivas previstas na lei processual, escolher outro foro, aleatoriamente, com o fito 
de furtar-se ao juízo estabelecido na lei processual, prejudicar a defesa do réu 
ou auferir vantagem com a já conhecida jurisprudência do Judiciário estadual 
favorável ao direito material postulado. Assim, no caso concreto, em que o 
endereço constante no processo situa-se em São Paulo, SP, a escolha de ou-
tro, que não o foro da capital capixaba, não pode ser relegada sem que, no 
mínimo, apresente-se justificativa plausível para tanto, com explicação porme-
norizada sobre qual o prejuízo que sofreria o autor com a tramitação da causa 
no seu próprio domicílio, não se pode aceitar a escolha aleatória, frustrando o 
escopo das regras legais de distribuição de competência. Feito esse paralelo, 
tem-se que a hipótese orbita discussão de enfrentamento rotineiro no âmbito 
da Segunda Seção, que por analogia permite concluir que pode o autor exercer 
a escolha pelo foro em que melhor tenha capacidade de exercer a defesa de 
seus interesses, desde que a escolha não esteja ao arbítrio de associação ou 
advogado. Nesse sentido, precedentes da Segunda Seção: CONFLITO DE 
COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEI-
TOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS 
APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM 
JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO 
CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍ-
LIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE.1. Verificada a presença de contradi-
ção no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de de-
claração a fim de extirpar o vício.2. Segundo entendimento desta Corte, nas 
ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de 
ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e 
no parágrafo único, do art. 112, do CPC.3. Se a autoria do feito pertence ao 
consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, 
considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obri-
ga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.4. Não se admite, toda-
via, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o 
do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local 
de cumprimento da obrigação.5. Embargos de declaração acolhidos com efei-
tos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça 
do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª 
Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 
116.009/PB, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por maioria, 
DJe de 20.4.2012)CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 
CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. ADVOGA-
DO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo entendimento desta Corte, tratando-se 
de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de 
ofício. Afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - O intento 
protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha do foro, do domicílio do 
autor ou do réu, dirige-se ao consumidor, propriamente dito, aquela pessoa fí-
sica ou jurídica destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advo-
gado ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) 
e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo indica, conforme as instâncias de 
origem, endereço fictício.3 - Conflito conhecido para declarar competente o 
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Araranguá - SC, suscitante. (CC 106.990/
SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, unânime, DJe de 23.11.2009) 
Ademais, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência desta Corte, 
a sentença proferida em ação civil pública permite a execução no foro do domi-
cílio do interessado, nos termos dos arts. 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, do 
Código de Defesa do Consumidor c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985. Nesse sen-
tido, precedentes que adotaram amesma solução:PROCESSUAL CIVIL. CON-
FLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. 
FORO DIVERSO DO FORO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSI-
BILIDADE. INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.078/90 E 7.347/85. CONFLITO CONHE-
CIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO AMAZO-
NAS.1. As ações coletivas lato sensu ação civil pública ou ação coletiva 
ordinária visam proteger o interesse público e buscar a realização dos objeti-
vos da sociedade, tendo, como elementos essenciais de sua formação, o aces-

so à Justiça e a economia processual e, em segundo plano, mas não de some-
nos importância, a redução dos custos, a uniformização dos julgados e a 
segurança jurídica.2. A sentença coletiva (condenação genérica, art. 95 do 
CDC), ao revés da sentença que é exarada em uma demanda individualizada 
de interesses (liquidez e certeza, art. 460 do CPC), unicamente determina que 
as vítimas de certo fato sejam indenizadas pelo seu agente, devendo, porém, 
ser ajuizadas demandas individuais a fim de se comprovar que realmente é 
vítima, que sofreu prejuízo e qual o seu valor.3. O art. 98, I, do CDC permitiu 
expressamente que a liquidação e execução de sentença sejam feitas no do-
micílio do autor, em perfeita sintonia com o disposto no art. 101, I, do mesmo 
código, que tem como objetivo garantir o acesso à Justiça.4. Não se pode de-
terminar que os beneficiários de sentença coletiva sejam obrigados a liquidá-la 
e executá-la no foro em que a ação coletiva fora processada e julgada, sob 
pena de lhes inviabilizar a tutela dos direitos individuais, bem como congestio-
nar o órgão jurisdicional.5. Conflito de competência conhecido para declarar 
competente o Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ama-
zonas/AM, o suscitado. (Terceira Seção, CC 96.682/RJ, Rel. Ministro ARNAL-
DO ESTEVES LIMA, unânime, DJe de 23.3.2010)RECURSO ESPECIAL. 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 
SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO 
DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO 
JUÍZO QUE EXAMINOU O MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA 
DOS ARTS. 98, § 2º, II E 101, I, DO CDC.1. A execução individual de sentença 
condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral 
dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a 
prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processa-
mento e julgamento das execuções individuais desse título judicial.2. A analo-
gia com o art. 101, I, do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 
98, § 2°, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa 
processual do ajuizamento da execução individual derivada de decisão profe-
rida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio.3. Recurso espe-
cial provido. (Terceira Turma, REsp 1.098.242/GO, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI,unânime, DJe de 28.10.2010)PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 
DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA 
NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO CON-
SUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXAMINOU O 
MÉRITO DA AÇÃO COLETIVA. TELEOLOGIA DOS ARTS. 98, § 2º, II E 101, I, 
DO CDC. PRECEDENTES.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
consolidou entendimento de que a execução individual de sentença condena-
tória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 
475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a 
justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o 
processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 
Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão profe-
rida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, 
em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do 
Consumidor.2. Recurso Especial provido. (Segunda Turma, Resp 1.528.807/
PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, unânime, DJe de 5.8.2015) Em face 
do exposto, conheço do conflito para declarar competente para processar e 
julgar a liquidação por arbitramento da sentença coletiva proposta por Kleiton 
de Melo o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera - 
São Paulo, SP. Comunique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 19 de março de 
2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, 23/03/2018)Assim, diante da fundamentação e precedentes cita-
dos, declino da competência para o foro de domicílio do requerente, determi-
nando a remessa dos autos à Comarca de Porto Velho/RO. Intimar e cumprir.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC) - Processo 
0702387-13.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - 
AUTOR: União Educacional do Norte - uninorte - Citar a parte executada para 
pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora 
e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 831 ao 835 do 
CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e considerando que 
o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente 
com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos termos do Art. 139, 
V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊNCIA DE CONCILIA-
ÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitantemente à citação.A 
designação de audiência de conciliação não impede, nem suspende o pros-
seguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça proceder de 
imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, , acaso não 
efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens indicados.
Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exequente, nos 
termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela metade em 
caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, nos termos 
do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o Oficial de 
Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 
a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.Caso não 
sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e observando a 
ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio de valores 
através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas 
contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte devedora, até 
o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido 
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o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o 
bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, deven-
do a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 
836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, 
deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do 
art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indispo-
nibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para 
se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, 
do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser 
transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este 
Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a intimação 
da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfa-
ção do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesqui-
sa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, 
através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executa-
do e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo 
de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC), RENATO BARCE-
LO LEITE (OAB 4210/AC), EMERSON OLIVEIRA JARUDE THOMAZ (OAB 
3977/AC) - Processo 0702392-35.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extra-
judicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte 
executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 
imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 
831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 

a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-
denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: RENATO BARCELO LEITE (OAB 4210/AC), EMERSON OLIVEIRA JA-
RUDE THOMAZ (OAB 3977/AC), LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 
3637/AC) - Processo 0702398-42.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extra-
judicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte 
executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 
imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 
831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 
a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-
denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
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no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC) - Processo 
0702403-64.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações 
- CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte executada para pa-
gamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora 
e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 831 ao 835 do 
CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e considerando que 
o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente 
com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos termos do Art. 139, 
V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊNCIA DE CONCILIA-
ÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitantemente à citação.A 
designação de audiência de conciliação não impede, nem suspende o pros-
seguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça proceder de 
imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, , acaso não 
efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens indicados.
Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exequente, nos 
termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela metade em 
caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, nos termos 
do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o Oficial de 
Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 
a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.Caso não 
sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e observando a 
ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio de valores 
através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas 
contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte devedora, até 
o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido 
o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o 
bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, deven-
do a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 
836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, 
deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do 
art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indispo-
nibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para 
se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, 
do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser 
transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este 
Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a intimação 
da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfa-
ção do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesqui-
sa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, 
através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executa-
do e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo 
de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 

deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC), EMERSON OLI-
VEIRA JARUDE THOMAZ (OAB 3977/AC), RENATO BARCELO LEITE (OAB 
4210/AC) - Processo 0702408-86.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extra-
judicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte 
executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 
imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 
831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 
a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-
denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC), EMERSON OLI-
VEIRA JARUDE THOMAZ (OAB 3977/AC), RENATO BARCELO LEITE (OAB 
4210/AC) - Processo 0702412-26.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extra-
judicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte 
executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 
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imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 
831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 
a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-
denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC) - Processo 
0702413-11.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações 
- CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte executada para pa-
gamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora 
e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 831 ao 835 do 
CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e considerando que 
o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente 
com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos termos do Art. 139, 
V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊNCIA DE CONCILIA-
ÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitantemente à citação.A 
designação de audiência de conciliação não impede, nem suspende o pros-
seguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça proceder de 
imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, , acaso não 
efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens indicados.
Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exequente, nos 
termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela metade em 

caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, nos termos 
do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o Oficial de 
Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 
a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.Caso não 
sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e observando a 
ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio de valores 
através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas 
contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte devedora, até 
o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido 
o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o 
bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, deven-
do a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 
836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, 
deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do 
art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indispo-
nibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para 
se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, 
do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser 
transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este 
Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a intimação 
da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfa-
ção do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesqui-
sa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, 
através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executa-
do e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo 
de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: RENATO BARCELO LEITE (OAB 4210/AC), LUIZ HENRIQUE COELHO 
ROCHA (OAB 3637/AC), EMERSON OLIVEIRA JARUDE THOMAZ (OAB 
3977/AC) - Processo 0702420-03.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extra-
judicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte 
executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 
imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 
831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
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execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 
a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-
denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: RENATO BARCELO LEITE (OAB 4210/AC), EMERSON OLIVEIRA JA-
RUDE THOMAZ (OAB 3977/AC), LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 
3637/AC) - Processo 0702423-55.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extra-
judicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a parte 
executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 
imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 
831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 
a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-

denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: EMERSON OLIVEIRA JARUDE THOMAZ (OAB 3977/AC), ROCHA 
JARUDE ADVOGADOS (OAB 175/AC), LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA 
(OAB 3637/AC) - Processo 0702427-92.2018.8.01.0001 - Execução de Título 
Extrajudicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional do Norte - Citar a 
parte executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c 
Arts. 831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e 
considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, 
preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos 
termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊN-
CIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitante-
mente à citação.A designação de audiência de conciliação não impede, nem 
suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça 
proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, 
, acaso não efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens 
indicados.Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exe-
quente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela 
metade em caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, 
nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o 
Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para 
garantir a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.
Caso não sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e obser-
vando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio 
de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa 
on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte 
devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via 
internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover 
o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também 
não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da 
execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 
854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor 
da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, 
nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanes-
cente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte 
exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos 
Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância 
bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vin-
culada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder 
a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da satisfação do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de 
pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria provi-
denciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do exe-
cutado e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Ter-
mo de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
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propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: RENATO BARCELO LEITE (OAB 4210/AC), EMERSON OLIVEIRA JA-
RUDE THOMAZ (OAB 3977/AC) - Processo 0702438-24.2018.8.01.0001 - 
Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - CREDOR: União Educacional 
do Norte - Citar a parte executada para pagamento da dívida, no prazo de 3 
(três) dias, sob pena de imediata penhora e avaliação dos bens, nos termos do 
Art. 829, § 1º, c/c Arts. 831 ao 835 do CPC.Em sendo possível a transação do 
objeto da causa e considerando que o juiz deve, a qualquer tempo, promover 
a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e media-
dores judiciais, nos termos do Art. 139, V, do CPC, determino à Secretaria que 
designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e providencie a intimação das partes, 
concomitantemente à citação.A designação de audiência de conciliação não 
impede, nem suspende o prosseguimento dos atos executórios, devendo o 
Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora, acaso decorrido o prazo 
para pagamento ou, , acaso não efetivada a citação do devedor, proceder ar-
resto de eventuais bens indicados.Tem prioridade na penhora os bens indi-
cados na inicial pelo exequente, nos termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os 
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os 
quais serão reduzidos pela metade em caso de pagamento integral da dívida 
no prazo acima concedido, nos termos do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não 
localizado o executado, fica o Oficial de Justiça deverá efetuar o arresto de 
tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando o disposto 
no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.Caso não sejam indicados ou localizados 
bens passíveis de penhora e observando a ordem de preferência do art. 835, 
do CPC e, se requerido bloqueio de valores através do Sistema BACENJUD, 
proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas contas correntes, poupanças ou 
aplicações financeiras da parte devedora, até o limite do crédito exeqüendo, 
por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, 
deverá a Secretaria promover o cancelamento de eventual indisponibilidade 
irregular ou excessiva. Também não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente 
para pagamento das custas da execução, devendo a Secretaria proceder ao 
desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o 
bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, deverá a parte executada 
ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do 
CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indisponibilidade excessiva) e, 
ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para se manifestar em igual 
prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in 
albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser transferida para conta 
judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este Juízo, dispensando a la-
vratura do termo de penhora, e proceder a intimação da parte exequente para 
em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfação do crédito.Frustrado o 
bloqueio de valores e havendo pedido de pesquisa de veículos automotores de 
via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, através do Sistema RENAJUD, 
a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executado e efetivar a restrição de trans-
ferência, dispensando a lavratura do Termo de Penhora, uma vez que o bem 
não foi efetivamente localizado e intimar o exequente da diligência, oportuni-
dade em que deverá indicar a localização do bem. Realizada a apreensão do 
bem em eventuais fiscalizações ou indicado endereço pelo exequente, expedir 
Mandado de Penhora para perfectibilização do ato, quando deverá ser efeti-
vamente realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos termos do art. 870, 
inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de bloqueio de valores e pesquisa 
de veículos, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 
outros bens passíveis de penhora, comprovando a propriedade, quando possí-
vel.Havendo a indicação de bens imóveis, deverá o exequente observar o dis-
posto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da propriedade), bem como o art. 871, 
I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a determinação acima, a Secretaria 
deverá expedir o Termo de Penhora e intimar a parte executada para, no prazo 
de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos termos do art. 847, do CPC (subs-
tituição da penhora) e manifestar-se acerca da estimativa do bem (art. 871, I, 
do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a parte exequente para o disposto 
no art. 844, do CPC (presunção contra terceiros) e, não havendo concordância 
acerca da estimativa, expedir Mandado de Avaliação, devendo o Oficial de 
Justiça observar estritamente o disposto nos arts. 870 e 872 e, apresentado o 
Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as partes serem intimadas.Não haven-
do impugnação à avaliação, a Secretaria deverá intimar o exequente para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem interesse na adjudicação da penhora, 
pelo valor não inferior ao da avaliação (art. 876, do CPC) ou na alienação dos 

mesmos por iniciativa própria (art. 879, I, do CPC). Não havendo indicação de 
outros bens, fica determinada a suspensão do processo (art. 921, III, CPC), 
pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver a indicação, pela exequente, de bens 
passíveis de penhora.Intimar e cumprir. 

ADV: OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA (OAB 2831/AC) - Processo 0702694-
64.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Estabelecimentos de Ensino - 
REQUERENTE: Matheus Marreiro de Freitas Lima - Decorrido o prazo para in-
terposição de agravo de instrumento, declaro estável a decisão que concedeu 
a tutela de urgência e extingo o processo, nos termos do § 1º, art. 304 do CPC.
Sem custas ou honorários, pois não há previsão legal.Intimem-se.

ADV: MAURICIO VICENTE SPADA (OAB 4308/AC) - Processo 0703535-
59.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- REQUERENTE: Condomínio Renoir Residence - DESPACHOConsiderando 
que a parte autora pugna, no mérito, pela simples confirmação da tutela de 
urgência, intime-se-a para em 15 dias informar se almeja litigar sob o procedi-
mento de tutela de urgência de caráter antecedente, conforme art. 303, caput 
e § 5º, do CPC.

ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG) - Processo 0703567-
64.2018.8.01.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Banco 
do Brasil S/A. - A petição inicial encontra-se instruída com documentos que 
indicam a verossimilhança do alegado crédito da parte autora. Nos termos do 
art. 701, do Código de Processo Civil, expedir mandado de citação para paga-
mento do débito bem como dos honorários advocatícios no montante de 5% do 
valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias.O pagamento realizado 
no prazo acima citado isentará a parte demandada das custas (art. 701, §1º, 
do CPC).No mandado deverão constar as advertências do art. 701, §2º e 702, 
do CPC.Intimar.

ADV: EDSON ROSAS JÚNIOR (OAB 1910/AM) - Processo 0703807-
53.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - CREDOR: Banco Bradesco S/A - Citar a parte executada para paga-
mento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora e 
avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 831 ao 835 do CPC.
Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exequente, nos 
termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela metade em 
caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, nos termos 
do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o Oficial de 
Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 
a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.Caso não 
sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e observando a 
ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio de valores 
através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas 
contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte devedora, até 
o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido 
o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o 
bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, deven-
do a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 
836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, 
deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do 
art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indispo-
nibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para 
se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, 
do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser 
transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este 
Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a intimação 
da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfa-
ção do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesqui-
sa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, 
através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executa-
do e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo 
de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
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arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: RICARDO BOTELHO FONSECA (OAB 2931A/AC), JOSIANE DO COU-
TO SPADA (OAB 3805/AC), JOÃO PAULO DE ARAGÃO LIMA (OAB 3744/
AC), FRANCIELLE DIAS IZIDORO (OAB 3656/AC) - Processo 0703907-
76.2016.8.01.0001 - Procedimento Comum - Planos de Saúde - AUTOR: Vi-
nicius Lima Roque - RÉU: Unimed de Rio Branco - Cooperativa de Trabalho 
Médico Ltda. - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item H1)Dá a 
parte apelada por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar con-
trarrazões ao recurso, nos termo do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015.

ADV: EDSON ROSAS JÚNIOR (OAB 1910/AM) - Processo 0703932-
21.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: Banco Bradesco S/A - DECISÃODa análise dos autos, 
verifico circunstâncias que obstam o regular prosseguimento do feito, eis que: 
1) Não há indicação de fiel depositário, o que dificultará o cumprimento da 
liminar, acaso concedida, na medida em que o Poder Judiciário não dispõe 
de depositário judicial; e 2) A parte autora não comprovou o recolhimento da 
taxa judiciária.Sendo assim, observando o princípio da economia processual, 
concedo prazo de 15 (quinze) dias para o autor corrigir as questões apontadas, 
sob pena de indeferimento (CPC, artigo 321, parágrafo único).Intimar.

ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG) - Processo 0703939-
13.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- CREDOR: Banco do Brasil S/A. - Citar a parte executada para pagamento 
da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora e ava-
liação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 831 ao 835 do CPC.
Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exequente, nos 
termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela metade em 
caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, nos termos 
do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o Oficial de 
Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 
a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.Caso não 
sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e observando a 
ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio de valores 
através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas 
contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte devedora, até 
o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido 
o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o 
bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, deven-
do a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 
836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, 
deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do 
art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indispo-
nibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para 
se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, 
do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser 
transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este 
Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a intimação 
da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfa-
ção do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesqui-
sa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, 
através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executa-
do e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo 
de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 

deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: KAREM LÚCIA CORREA DA SILVA RATTMANN (OAB 704/AM), NATA-
NIEL DA SILVA MEIRELES (OAB 4012/AC), RAFAEL SGANZERLA DURAND 
(OAB 3594/AC) - Processo 0704215-15.2016.8.01.0001 (apensado ao pro-
cesso 0713809-53.2016.8.01.0001) - Procedimento Comum - Interpretação / 
Revisão de Contrato - AUTORA: Raimunda Nonata de Sousa Ernesto - RÉU: 
Banco do Brasil S/A - DECISÃOConsiderando que o valor apresentado pela 
parte devedora é ainda ligeiramente superior ao valor calculado pelo Contado-
ria, homologo os cálculos judiciais de pp. 398/399.Evoluir a classe do processo 
para cumprimento de sentença, retificar a autuação e proceder à intimação da 
parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetuar o pagamento 
da condenação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e, também, honorá-
rios de advogado de 10% (dez por cento). Advertir a parte executada de que o 
prazo de 15 (quinze) dias para impugnação decorrerá do exaurimento do prazo 
para pagamento voluntário, independentemente de penhora e, especialmente, 
de nova intimação, nos termos do art. 525, do CPC.Decorrido o prazo alhures 
sem comprovação do pagamento voluntário, independentemente de nova inti-
mação, apresente, a parte exequente, planilha de débito (incluindo a multa e os 
honorários acima arbitrados) e requeira a expedição de mandado de penhora 
e avaliação, indicando, de plano, bens passíveis de penhora (art. 524, VII, do 
CPC), devendo a Secretaria retificar a autuação quanto ao valor da causa.
Observando a ordem de preferência do art. 835, do CPC e após apresentada 
a planilha, se requerido bloqueio de valores através do Sistema BACENJUD, 
proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas contas correntes, poupanças ou 
aplicações financeiras da parte devedora, até o limite do crédito exeqüendo, 
por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, 
deverá a Secretaria promover o cancelamento de eventual indisponibilidade 
irregular ou excessiva. Também não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente 
para pagamento das custas da execução, devendo a Secretaria proceder ao 
desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o 
bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, deverá a parte executada 
ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do 
CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indisponibilidade excessiva) e, 
ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para se manifestar em igual 
prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in 
albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser transferida para conta 
judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este Juízo, dispensando a la-
vratura do termo de penhora, e proceder a intimação da parte exequente para 
em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfação do crédito.Apresentada 
impugnação ao cumprimento de sentença, deverá a Secretaria proceder, de 
imediato, a intimação da parte exequente para se manifestar em 15 (quinze) 
dias.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesquisa de veícu-
los automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, através do 
Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executado e efetivar a 
restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo de Penhora, uma 
vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o exequente da dili-
gência, oportunidade em que deverá indicar a localização do bem. Realizada 
a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado endereço pelo 
exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização do ato, quan-
do deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de Justiça, nos 
termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de bloqueio de 
valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, no prazo de 10 
(dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, comprovando a proprie-
dade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, deverá o exe-
quente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da propriedade), 
bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a determinação 
acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar a parte exe-
cutada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos termos do art. 
847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca da estimativa 
do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a parte exequen-
te para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra terceiros) e, não 
havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de Avaliação, 
devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos arts. 870 e 
872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as partes serem 
intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria deverá proceder 
a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir. 

ADV: GILSENY MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 3104/AC) - Proces-
so 0704290-83.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata 
- CREDOR: Rosiany B. Almeida - Vlg Modas - Citar a parte executada para 
pagamento da dívida, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de imediata penhora 
e avaliação dos bens, nos termos do Art. 829, § 1º, c/c Arts. 831 ao 835 do 
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CPC.Em sendo possível a transação do objeto da causa e considerando que 
o juiz deve, a qualquer tempo, promover a autocomposição, preferencialmente 
com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos termos do Art. 139, 
V, do CPC, determino à Secretaria que designe AUDIÊNCIA DE CONCILIA-
ÇÃO e providencie a intimação das partes, concomitantemente à citação.A 
designação de audiência de conciliação não impede, nem suspende o pros-
seguimento dos atos executórios, devendo o Oficial de Justiça proceder de 
imediato a penhora, acaso decorrido o prazo para pagamento ou, , acaso não 
efetivada a citação do devedor, proceder arresto de eventuais bens indicados.
Tem prioridade na penhora os bens indicados na inicial pelo exequente, nos 
termos do Art. 829, § 2º, do CPCFixo os honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) sobre o valor da causa, os quais serão reduzidos pela metade em 
caso de pagamento integral da dívida no prazo acima concedido, nos termos 
do Art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC. Não localizado o executado, fica o Oficial de 
Justiça deverá efetuar o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 
a execução, observando o disposto no Art. 830, §§ 1º ao 3º, do CPC.Caso não 
sejam indicados ou localizados bens passíveis de penhora e observando a 
ordem de preferência do art. 835, do CPC e, se requerido bloqueio de valores 
através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, à pesquisa on line nas 
contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras da parte devedora, até 
o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BACEN, via internet.Ocorrido 
o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria promover o cancelamento 
de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. Também não subsistirá o 
bloqueio de valor insuficiente para pagamento das custas da execução, deven-
do a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos termos do art. 854, 1º, c/c Art. 
836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que parcial do valor da execução, 
deverá a parte executada ser intimada para em 05 (cinco) dias, nos termos do 
art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e remanescente de indispo-
nibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, intimar a parte exequente para 
se manifestar em igual prazo, em homenagem ao disposto nos Arts. 7º ao 10, 
do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a importância bloqueada ser 
transferida para conta judicial na Caixa Econômica Federal vinculada a este 
Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, e proceder a intimação 
da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da satisfa-
ção do crédito.Frustrado o bloqueio de valores e havendo pedido de pesqui-
sa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria providenciar, 
através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF ou CNPJ do executa-
do e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo 
de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, 
no prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, compro-
vando a propriedade, quando possível.Havendo a indicação de bens imóveis, 
deverá o exequente observar o disposto no art. 845, § 1º, do CPC (prova da 
propriedade), bem como o art. 871, I, do CPC (estimativa do bem).Cumprida a 
determinação acima, a Secretaria deverá expedir o Termo de Penhora e intimar 
a parte executada para, no prazo de 10 (dez), requerer o que lhe convir nos 
termos do art. 847, do CPC (substituição da penhora) e manifestar-se acerca 
da estimativa do bem (art. 871, I, do CPC).Decorrido o prazo acima, intimar a 
parte exequente para o disposto no art. 844, do CPC (presunção contra tercei-
ros) e, não havendo concordância acerca da estimativa, expedir Mandado de 
Avaliação, devendo o Oficial de Justiça observar estritamente o disposto nos 
arts. 870 e 872 e, apresentado o Laudo de Avaliação e Vistoria, deverão as 
partes serem intimadas.Não havendo impugnação à avaliação, a Secretaria 
deverá intimar o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se tem 
interesse na adjudicação da penhora, pelo valor não inferior ao da avaliação 
(art. 876, do CPC) ou na alienação dos mesmos por iniciativa própria (art. 879, 
I, do CPC). Não havendo indicação de outros bens, fica determinada a suspen-
são do processo (art. 921, III, CPC), pelo prazo de 01 (um) ano ou até haver 
a indicação, pela exequente, de bens passíveis de penhora.Intimar e cumprir.

ADV: HELENA LOISE ALVES SOBRAL (OAB 4035/AC), RAIMUNDO NONA-
TO DE LIMA (OAB 1420/AC), ANA PAULA DINIZ DA SILVA (OAB 4091/AC) 
- Processo 0704566-85.2016.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Pro-
cedimento Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: 
Juliana do Nascimento Pereira - DECISÃOCotejando os autos, verifico que a 
decisão de pág. 108 não exonera a parte autora do ônus de apresentar ele-
mentos probatórios que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis 
de prova pela via documental.Assim, uma vez que o autor postula a liquidação 
de crédito que alega ter em razão da sentença coletiva acima citada, compete-
-lhe demonstrar a existência e o valor do crédito.No caso em exame, a par-
te autora afirma que ingressou na rede Telexfree, porém não informa se foi 
através de bonificação ou pagamento de boleto, e tampouco esclarece quais 
planos adquiriu 05.Portanto, a parte autora não logrou em comprovar que de 
fato efetivou o pagamento para ingressar na rede Telexfree, o que pode ser 
feito por meio dos boletos de pagamento ou de extratos bancários que os in-
diquem, bem como não apontou qual foi a data de seu ingresso no negócio.
Dessa forma, concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para que apresente 
prova documental dos pagamentos que alega haver efetivado para ingressar 

na rede Telexfree, podendo tais provas serem obtidas por extratos bancários 
ou simples comprovantes de pagamentos. Intimar.

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/AC) - Processo 0704581-
83.2018.8.01.0001 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Banco 
do Brasil S/A. - A petição inicial encontra-se instruída com documentos que 
indicam a verossimilhança do alegado crédito da parte autora. Nos termos do 
art. 701, do Código de Processo Civil, expedir mandado de citação para paga-
mento do débito bem como dos honorários advocatícios no montante de 5% do 
valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias.O pagamento realizado 
no prazo acima citado isentará a parte demandada das custas (art. 701, §1º, 
do CPC).No mandado deverão constar as advertências do art. 701, §2º e 702, 
do CPC.Intimar.

ADV: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO (OAB 4929/AC) - Processo 
0704777-53.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Defeito, nulidade ou 
anulação - AUTOR: Luis Fernando Ferraz Maia e outro - DECISÃOTrata-se de 
ação anulatória de ato jurídico c/c antecipação de tutela antecipada, ajuizada 
por Luiz Fernando Ferraz Maia e Sofia Lara Bezerra de Souza Maia, em face 
do Condomínio Conjunto Monterei, representado pela síndica Marineide Ada-
tiva, visando, em sede de antecipação de tutela, que esse juízo determine a 
suspensão dos efeitos da decisão unilateral da requerida, e por conseguinte, 
ordene a manutenção da eleição prevista para o dia 28/04/2018.Nos termos do 
artigo 300 do 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 o risco ao resultado útil do processo.Note-se que a concessão da 
tutela provisória está ligada ao conceito da probabilidade do direito exposto 
em cognição sumária, o qual pode ser deferido quando o resultado pretendido 
encontrar-se presente nos autos em maior grau de confirmação. Além disso, 
deve-se observar a existência dos requisitos essenciais e comuns à conces-
são de liminares em geral ou de antecipação de tutela, quais sejam, o fumus 
boni iuris e o periculum in mora.No caso concreto, verifico ser verdadeira a 
informação que a assembleia que deliberará sobre as eleições fora remarcada 
do dia 28/08 para o dia 07/05 de deste ano. Ocorre, todavia, que não restou 
demonstrado qual o prejuízo para a governança do condomínio, inclusive por-
que com a convocação da assembleia, órgão máximo deliberativo, esta poderá 
decidir sobre a regularidade dos atos da Sra. Sindíca.Por todo o exposto, ante 
a ausência dos pressupostos constantes do art. 300, caput, do CPC, indefiro 
o pedido de tutela provisória requerida, em caráter antecedente. Outrossim, 
compulsando os autos, verifico circunstâncias que obsta o regular andamento 
do feito, não foi acostado a guia de recolhimento, assim, determino a parte 
autora que recolha o valor da taxa judiciária, fazendo aportar aos autos o res-
pectivo comprovante no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 
da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC).Intimar e cumprir.

ADV: THALES ROCHA BORDIGNON (OAB 2160/AC), GILLIARD NOBRE 
ROCHA (OAB 2833/AC), VANESSA FANTIN MAZOCA DE ALMEIDA PRADO 
(OAB 214894/SP) - Processo 0706330-72.2017.8.01.0001 - Monitória - Che-
que - AUTOR: Ulsan Comercial de Veículos Ltda (hyundai) - DESPACHO1. 
Defiro o pedido de citação do réu na sala de audiência do 1º Juizado Especial 
Cível, no dia 05.06.2018, conforme requerido à pág. 57.2. Entendo necessária 
a pesquisa de endereço do réu através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e 
SAJ-PG. Razão disto, proceda a Secretaria referida pesquisa on line, e, poste-
riormente, intime-se a parte para se manifestar no prazo de 5 dias.Intimem-se.

ADV: FRANCISCO GOMES DA ROCHA (OAB 3489/AC), CELSO ARAUJO 
RODRIGUES (OAB 2654/AC), CELIA DA CRUZ BARROS CABRAL FER-
REIRA (OAB 2466/AC), JÚLIO CÉSAR AMARAL DE LIMA (OAB 3636/AC) - 
Processo 0706333-95.2015.8.01.0001 - Procedimento Comum - Locação de 
Imóvel - AUTOR: Willy Silva de Lima - RÉ: Eunice Fernandes de Souza Alves 
- Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo autor na inicial, relativo ao 
direito de ser reintegrado na posse do imóvel situado à rua Ramal São João, 
Trav. Sena, Lot. 32-B, Bairro Apolônio Sales, nesta cidade. Determino, por con-
seguinte, a expedição do competente mandado de reintegração.Declaro extin-
to o processo com resolução de mérito, art. 487, I, do CPC. Condeno a parte 
ré ao pagamento de custas e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 
R$ 1.00,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC.Publicar e intimar. 
Após o trânsito em julgado, arquivar.

ADV: ROMANO FERNANDES GOUVEA (OAB 4512/AC) - Processo 0706775-
90.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Provas - AUTOR: Espólio de Rai-
mundo Fernandes Gouvêa - Intimar a parte autora para cumprir o item “b” da 
decisão de pág. 38, no prazo ali fixado, sob pena de indeferimento da petição 
inicial (art. 321, parágrafo único do CPC).Intimar.

ADV: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR (OAB 392/RN), RODOLFO 
AUGUSTO COSTA DE ALBUQUERQUE (OAB 4153/AC), PATRÍCIA GURGEL 
PORTELA MENDES (OAB 5424/RN), GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚNIOR (OAB 
4608/AC) - Processo 0709119-78.2016.8.01.0001 - Procedimento Comum - In-
terpretação / Revisão de Contrato - AUTORA: Maria Elisangela Brito Barreto - 
RÉU: Banco Itaucard S.A - 1. Considerando a imprescindibilidade da apresen-
tação do contrato para liquidação da sentença, intimar a parte ré para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, apresentar o contrato de mútuo objeto desses autos.2. Com 
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intuito de evitar equívoco na elaboração dos cálculos pelo Contador Judicial, 
intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, acostem aos autos 
documentos idôneos que comprovem, mês a mês, o pagamento de todas as 
parcelas dos mútuos revisados.3. Apresentados os documentos, considerando 
ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, remetam-se 
os autos ao Contador Judicial para realização dos cálculos de liquidação de 
sentença.4. Vindos os cálculos do contador, intimar a parte credora para, no 
prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca dos referidos cálculos.5. Caso 
não apresentem a documentação requerida, arquivar os autos.Intimar.

ADV: FERNANDO DE FREITAS BARBOSA (OAB 152629/RJ), JOÃO PAU-
LO RIBEIRO MARTINS (OAB 144819/RJ), KATIUSCIA DOS SANTOS GUI-
MARÃES (OAB 3441/AC), CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), 
JOSELAINE MAURA DE SOUZA FIGUEIREDO (OAB 140522/RJ), LEILANE 
CLÉA CAMPOS DO NASCIMENTO ERICSON (OAB 4139/AC), JOÃO BAR-
BOSA ALVES FILHO (OAB 3988/AC), MAYRA KELLY NAVARRO VILLASAN-
TE (OAB 3996/AC) - Processo 0709648-63.2017.8.01.0001 - Procedimento 
Comum - Seguro - AUTOR: Enilson Vieira Pena - RÉ: Seguradora Líder dos 
Consórcios DPVAT S/A - Ante o exposto, declaro extinta a execução.Expedir 
alvarás de levantamento distintamente ao credor e ao advogado dos valores 
a disposição do Juízo, conforme cálculo de pág. 107. Advertir a parte credo-
ra que aplica-se ao depósito não levantado o disposto na Lei n. 1.422, de 
18.12.2011, alterada pela Lei n. 2.533, de 29.12.2011, incorporação ao patri-
mônio do Poder Judiciário do Acre, na forma do art. 17, inciso 9º.Sem custas, 
por força do artigo 11, inciso II, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Transitando em 
julgado, expedir os alvarás e, em seguida, arquivar os autos.Intimar.

ADV: WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), MARIO 
ROSAS NETO (OAB 4146/AC), ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC), 
EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC), THAÍS SILVA GOMES 
DE BARROS (OAB 4868/AC), SAULO DE TARSO RODRIGUES RIBEIRO 
(OAB 4887/AC), GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), EFRAIN SANTOS 
DA COSTA (OAB 3335/AC) - Processo 0710007-13.2017.8.01.0001 - Liqui-
dação de Sentença pelo Procedimento Comum - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - LIQUIDANTE: Aucimar Vieira Passos - DECISÃOInicialmente, de-
firo a gratuidade da justiça nos termos do art. 98, do CPC.Compulsando os au-
tos verifico que a parte autora não cumpriu a decisão de págs. 273/274.A parte 
autora solicita a liquidação de crédito oriundo de sentença proferida na ação 
civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001.O feito segue o rito comum, con-
forme art. 509, II, do CPC, ante a necessidade do autor alegar e provar fatos 
novos, que não fizeram referência à ação coletiva, precipuamente a existência 
e o valor de seu crédito.Assim, postulando a parte autora a liquidação de cré-
dito que alega ter em razão da da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 
demonstrar a existência e o valor do crédito.No caso em apreço, a parte autora 
afirma que ingressou na rede Telexfree em maio de 2013, através da aquisi-
ção de um plano AdCentral Family, tendo pago o valor total de R$ 33.000,00. 
Porém, a parte autora não logrou demonstrar que de fato efetivou pagamento 
para ingressar na rede Telexfree, o que pode ser feito por meio dos boletos de 
pagamento ou de extratos bancários que os revelem. Afirma que ingressou por 
meio de bonificação de terceiro (pág. 03).Infere-se da exordial pedido de que 
se imponha ao réu o dever de exibição dos documentos.Entretanto, a regra or-
dinária de distribuição do ônus probatório impõe a parte autora o ônus de pro-
var os fatos constitutivos de seu direito, o qual, conforme já dito, é passível de 
ser provado por meio de extrato bancário que revele os pagamentos efetivados 
em favor do réu ou do terceiro por meio de quem tenha ingressado na rede. Por 
isso, não há razão para inversão do ônus probatório.A parte autora afirma que 
ingressou no negócio via terceiro, sendo-lhe perfeitamente possível declinar o 
nome do terceiro, até porque celebrou um negócio jurídico com o mesmo.Para 
provar sua assertiva, além de apontar quem é o terceiro, deve a parte autora 
provar que o dito terceiro era divulgador, o que pode ser demonstrado por meio 
de qualquer documento que prove a participação do terceiro na rede (compro-
vante de pagamento de boleto, comprovante de que o terceiro recebeu bonifi-
cações, dentre outras). Finalmente, a parte autora deve provar que ressarciu o 
terceiro pelo fato de haver utilizado as bonificações do mesmo para ingressar 
no negócio, o que também é passível de ser demonstrado por meio de recibo 
ou de extrato bancário.Sabe-se que a rede Telexfree admitia que um divul-
gador que tivesse créditos a receber, utilizasse tais créditos para pagar pelo 
ingresso de outro divulgador no negócio. Nesse cenário, o novo divulgador não 
despendia nenhum valor diretamente à Telexfree, mas por certo reembolsava 
o terceiro, por meio de pagamento.Assim, não vislumbro nenhuma dificulda-
de a parte autora em provar os fatos constitutivos de seu direito, e reputo já 
cumprido o princípio da cooperação do juízo, em apontar, detidamente, quais 
os meios pelos quais o autor pode cumprir tal ônus.Sendo assim, indefiro o 
pedido de exibição de documentos e concedo a parte autora o prazo de quinze 
dias para:Esclarecer sobre as bonificações de terceiro, demonstrando quem é 
o terceiro, provar que o terceiro é divulgador e demonstrar, documentalmente, 
o valor que pagou ao terceiro em contraprestação ao uso da bonificação do 
mesmo.Deve também apresentar a memória de cálculo detalhada, observando 
os subitens constantes no item “B” da parte dispositiva da sentença liquidanda, 
sendo que a incidência da correção monetária deve observar a data do paga-
mento e a incidência de juros a data da citação (29/07/2013).Reafirmo que não 
é necessário o acesso da parte autora ao back office (que inclusive não está 
mais disponível na rede mundial de computadores) para que o mesmo atenda 

ao que foi determinado na decisão.Para adoção da providência acima estabe-
lecida, concedo a parte autora novo prazo de quinze dias, sob pena de inde-
ferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).Intimar e cumprir.

ADV: MARCELLA COSTA MEIRELES DE ASSIS (OAB 4248/AC) - Processo 
0710730-66.2016.8.01.0001 - Procedimento Comum - Rescisão do contrato 
e devolução do dinheiro - AUTOR: Sindicato dos Servidores do Município de 
Rio Branco - Ssemrb - DESPACHODefiro o pedido de pesquisa de endereço, 
visando a localização da pessoa jurídica requerida, bem como de seus sócios, 
através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e SAJ-PG, considerando a na-
tureza da ação. Razão disto, proceda a Secretaria referida pesquisa on line, 
e, posteriormente, intime-se a parte para se manifestar no prazo de 5 dias.
Decorrido o prazo supra sem manifestação, proceder a intimação pessoal da 
parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito e promover 
o ato que lhe compete, no prazo de 5 dias, sob pena extinção e arquivamento 
(art. 485, § 1º do CPC).Mantendo-se inerte, certificar e voltar concluso para 
sentença de extinção.Intimem-se.

ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG) - Processo 0711221-
39.2017.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos 
de Crédito - CREDOR: Banco do Brasil S/A. - DESPACHO1. Expedir carta 
precatória, conforme os endereços declinados na pág. 94, devendo a parte 
credora recolher as custas relativas a expedição, comprovando nos autos em 
10 dias.2. Embora não exauridas as possibilidades de obtenção das informa-
ções pretendidas (atual localização da parte demandada), entendo necessária 
a pesquisa de endereço do devedor Jorge Pereira Figueiredo através dos sis-
temas BACENJUD, INFOJUD e SAJ-PG, considerando a natureza da ação. 
Razão disto, proceda a Secretaria referida pesquisa on line, e, posteriormente, 
intime-se a parte para se manifestar no prazo de 5 dias.Decorrido o prazo 
supra sem manifestação, proceder a intimação pessoal da parte autora para 
manifestar interesse no prosseguimento do feito e promover o ato que lhe com-
pete, no prazo de 5 dias, sob pena extinção e arquivamento (art. 485, § 1º do 
CPC).Mantendo-se inerte, certificar e voltar concluso para sentença de extin-
ção.Intimem-se.

ADV: LUIZ HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC), EMERSON OLI-
VEIRA JARUDE THOMAZ (OAB 3977/AC), RENATO BARCELO LEITE (OAB 
4210/AC) - Processo 0711548-81.2017.8.01.0001 (apensado ao processo 
0715707-09.2013.8.01.0001) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Im-
pugnação / Embargos à Execução - EMBARGADO: União Educacional do Nor-
te - Ante o exposto, rejeito os embargos à execução, e julgo o feito, com análise 
do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Em razão da sucumbência, 
condeno a parte embargante a arcar com as custas e honorários advocatícios, 
que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, 2º do CPC.Publicar 
e intimar. Após o trânsito em julgado, transladar cópia para o processo principal 
e, arquivar os autos.

ADV: CELIA DA CRUZ BARROS CABRAL FERREIRA (OAB 2466/AC), LUIZ 
HENRIQUE COELHO ROCHA (OAB 3637/AC), NATHALIE CAMPOS (OAB 
3710/AC), EMERSON OLIVEIRA JARUDE THOMAZ (OAB 3977/AC) - Proces-
so 0711609-10.2015.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies 
de Títulos de Crédito - CREDOR: União Educacional do Norte - DEVEDORA: 
Juliane Guedes Lemos Correa - DECISÃO1.Observando a ordem de preferên-
cia do art. 835, do CPC e após apresentada a planilha, diante do requerimento 
de bloqueio de valores através do Sistema BACENJUD, proceda, a Secretaria, 
à pesquisa on line nas contas correntes, poupanças ou aplicações financeiras 
da parte devedora, até o limite do crédito exeqüendo, por solicitação ao BA-
CEN, via internet.Ocorrido o bloqueio de valor excessivo, deverá a Secretaria 
promover o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva. 
Também não subsistirá o bloqueio de valor insuficiente para pagamento das 
custas da execução, devendo a Secretaria proceder ao desbloqueio, nos ter-
mos do art. 854, 1º, c/c Art. 836, do CPC. Efetivado o bloqueio, ainda que par-
cial do valor da execução, deverá a parte executada ser intimada para em 05 
(cinco) dias, nos termos do art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC (bens impenhoráveis e 
remanescente de indisponibilidade excessiva) e, ocorrendo impugnação, inti-
mar a parte exequente para se manifestar em igual prazo, em homenagem ao 
disposto nos Arts. 7º ao 10, do CPC.Decorrido in albis o prazo acima, deverá a 
importância bloqueada ser transferida para conta judicial na Caixa Econômica 
Federal vinculada a este Juízo, dispensando a lavratura do termo de penhora, 
e proceder a intimação da parte exequente para em 05 (cinco) dias, manifes-
tar-se acerca da satisfação do crédito.Apresentada impugnação ao cumpri-
mento de sentença, deverá a Secretaria proceder, de imediato, a intimação da 
parte exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias.2. Diante do pedido 
de pesquisa de veículos automotores de via terrestre, deverá a Secretaria pro-
videnciar, através do Sistema RENAJUD, a pesquisa pelo CPF do executa-
do e efetivar a restrição de transferência, dispensando a lavratura do Termo 
de Penhora, uma vez que o bem não foi efetivamente localizado e intimar o 
exequente da diligência, oportunidade em que deverá indicar a localização do 
bem. Realizada a apreensão do bem em eventuais fiscalizações ou indicado 
endereço pelo exequente, expedir Mandado de Penhora para perfectibilização 
do ato, quando deverá ser efetivamente realizada a avaliação pelo Oficial de 
Justiça, nos termos do art. 870, inciso IV, do CPC.Frustradas as diligências de 
bloqueio de valores e pesquisa de veículos, intimar a parte exequente para, no 
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prazo de 10 (dez) dias, indicar outros bens passíveis de penhora, comprovan-
do a propriedade, quando possível.Intimar e cumprir.

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC), WEBSTER DE 
FREITAS PEQUENO (OAB 4357/AC) - Processo 0711934-48.2016.8.01.0001 
- Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - CREDORA: Rosemar 
Flôres de Lima - Lauane Karine Magalhães Silva - DEVEDOR: Osmed da Sil-
va Mamed e outro - DESPACHOAntes de deliberar sobre o pedido de p. 84, 
manifeste-se a parte credora, em cinco dias, sobre o teor da petição de pp. 
86/87 e documentos.Intimar.

ADV: STELA MARIS VIEIRA DE SOUZA (OAB 2906/AC) - Processo 0712075-
33.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Seguro - AUTOR: Francisco Go-
mes Pimentel - Com efeito, não estando em termos, conquanto facultada opor-
tunidade para a emenda, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 
321, parágrafo único e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, ex 
vi do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.Publique-se, registre-se e 
intime-se.Custas de Lei. Suspendo a exigibilidade ante o deferimento da AJG.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

ADV: FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC) - Pro-
cesso 0712104-54.2015.8.01.0001 (apensado ao processo 0018790-
11.2012.8.01.0001) - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios 
- CREDORA: Fabiula Albuquerque Rodrigues - ADVOGADA: Fabiula Albuquer-
que Rodrigues - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 13/2016, item N3)Dá a 
parte CREDORA por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o Alvará 
Judicial.Fica advertido que aplica-se ao depósito não levantado o disposto na 
Lei n. 1.422, de 18.12.2011, alterada pela Lei n. 2.533, de 29.12.2011, incorpo-
ração ao patrimônio do Poder Judiciário do Acre, na forma do art. 17, inciso 9º.

ADV: GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), ATAMI TAVARES DA SILVA 
(OAB 3911/AC), WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC) 
- Processo 0712694-31.2015.8.01.0001 - Busca e Apreensão - Obrigação de 
Entregar - AUTOR: Francisco Olimpio de Lima - Ato Ordinatório(Provimento 
COGER nº 16/2016, item E1)Dá a parte AUTORA por intimada para ciência 
da expedição da Carta Precatória, devendo o interessado COMPARECER em 
Cartório, conforme determinado na decisão de pág. 36, com fins de retirar para 
distribuição no Juízo Deprecado.

ADV: AUREA TEREZINHA SILVA DA CRUZ (OAB 2532/AC), MARCELO 
RAYES (OAB 141541/SP), CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC) - Pro-
cesso 0714277-80.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Indenização por 
Dano Material - AUTOR: Liberty Seguros S/A - RÉU: Companhia de Eletricida-
de do Acre - ELETROACRE - Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, 
item B1)Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
manifestar-se acerca da contestação apresentada, nos termos do art. 350 e/
ou 351, do CPC/2015.

ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP) - Processo 
0715779-54.2017.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaucard S.A - Portanto, com fundamento 
no artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência e declaro 
extinto o processo sem resolução de mérito.Sem custas, por força do artigo 
11, inciso I, da Lei Estadual n.º 1.422/2001. Sem honorários, pela ausência de 
advogado pela parte ré.Revogo a liminar de págs. 39/40.Em caso de restri-
ção via RENAJUD, promover a liberação da constrição.Arquivem-se os autos.
Intimem-se.

5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO OLÍVIA MARIA ALVES RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EVANY DE ARAUJO VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0086/2018

ADV: LAZARO ANTONIO SILVA DE SOUZA (OAB 3874/AC), MAURO PAULO 
GALERA MARI (OAB 3731/AC), MARCO ANTONIO MARI (OAB 3964/AC) - 
Processo 0700020-55.2014.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Es-
pécies de Títulos de Crédito - CREDOR: Banco Bradesco S/A  - Postula a parte 
autora (pp. 101/102) a suspensão do feito após a transferência dos valores 
penhorados para a conta do exequente. Verifico que na decisão de p. 74 foi 
determinada a expedição de alvará em favor da parte credora, referente ao 
valor depositado à p. 61. O alvará foi expedido à p. 81, não havendo outros 
valores a serem liberados em favor do demandante. Por sua vez, o pedido de 
pp. 97/98 foi indeferido em decisão p. 99. Isso posto, DEFIRO EM PARTE o 
requerimento pp. 101/102 para determinar a suspensão do processo (CPC, 
art. 921, III), pelo prazo de 01 (um) ano, ficando facultado a parte credora, nos 
termos do Provimento 09/2016, por se tratar de título EXTRAJUDICIAL, reque-
rer a emissão de certidão judicial da existência da dívida, para fins de registro 
em Cartório de Protesto, devendo a Secretaria observar, para fins de emissão 
da certidão, os modelos constantes dos anexos do Provimentos acima referido 
e as disposições do art. 2º, § 1º, do aludido Provimento.Decorrido o prazo de 

suspensão, sem indicação de bens penhoráveis, o processo deverá ser ar-
quivado, ficando facultado à parte exequente requerer o desarquivamento do 
processo, sem custo adicional, devendo a Secretaria proceder na forma do que 
dispõe o Provimento nº 13/2007 da Corregedoria Geral de Justiça.Intimem-se 
e cumpra-se com brevidade.

ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 
0700734-44.2016.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - AUTOR: Banco Itaucard  S.A  - Conforme outrora men-
cionado na decisão de p. 53, a sentença (pp. 42/43) há muito transitou em 
julgado, razão pela qual INDEFIRO os requerimentos de pp. 55/59 e, consi-
derando a obrigação do autor, de devolver o veículo ao réu, encargo defini-
do na sentença, intime-se o demandante para no prazo de 05(cinco) dias se 
manifestar acerca da certidão de p. 71 e requerer o que entender de direito. 
Intimem-se.

ADV: SILVIA VALÉRIA DO NASCIMENTO MUNIZ (OAB 27033/PE), GILMARA 
VALÕES CAVALCANTI DA SILVA (OAB 24533/PE), ANTONIO BRAZ DA SILVA 
(OAB 12450/PE) - Processo 0701101-97.2018.8.01.0001 - Busca e Apreensão 
em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A.  - DECISÃOTrata-se de ação cautelar de busca e 
apreensão em alienação fiduciária com pedido de liminar, em que a parte au-
tora alega que deu em financiamento o bem descrito nos autos (p. 33).A inicial 
veio instruída com o contrato de financiamento, planilha do débito e prova da 
mora da parte requerida, na forma como estabelece o Decreto Lei nº 911/69, 
com as alterações feitas pela Lei nº 13.043/2014.Assim, estando comprovada 
a constituição da mora da parte requerida, CONCEDO LIMINARMENTE a bus-
ca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, o que faço 
com base no art. 3.º do Decreto Lei susomencionado, devendo ser expedido 
o competente mandado de busca e apreensão do bem, com a sua entrega ao 
depositário indicado pela parte requerente, com quem deverá permanecer no 
aguardo de iniciativa da parte devedora em reavê-lo, mediante o pagamento 
integral da dívida, o que deverá ser feito no prazo de 05 (cinco) dias, quando o 
bem ser-lhe-á  restituído livre de ônus. Em não havendo o pagamento integral 
da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do 
bem à parte requerente (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69) e, salvo 
disposição expressa em contrário, no contrato, poderá vender a coisa a ter-
ceiros, nos moldes do art. 2º do Decreto Lei susomencionado, observadas as 
alterações introduzidas pela lei nº 13.043/2014, aplicando o valor da venda no 
pagamento do seu crédito e despesas decorrentes, entregando ao devedor o 
saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Consolidando-se 
a posse e propriedade do bem à parte requerente fica, de já, facultado ao ór-
gão competente expedir novo registro de propriedade em nome da mesma ou 
de terceiro por ela indicado (art. 3º, §1º, do Decreto Lei 911/69).Caso requerido 
pela parte autora, proceda a Secretaria os atos que lhe compete para inserir a 
restrição judicial na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automo-
tores - RENAVAM, bem como a retirada de tal restrição, após a apreensão do 
veículo (art. 3º, § 9º, do Decreto Lei 911/69). Considerando que a parte deve-
dora tem o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida, o qual começa 
a fluir da execução da liminar, e considerando que, em ações da espécie, os 
veículos têm sido levados para fora do Estado, mesmo antes do exaurimento 
do aludido prazo, o que tem ocasionado prejuízos à parte contrária que, muitas 
vezes, ao pagar a dívida no prazo de lei, não tem o veículo de volta ou, quando 
o tem, só ocorre após o decurso de longo prazo. Considerando, ainda, que 
além dos prejuízos ora apontados há, também, prejuízo de ordem processual, 
na medida em que, ao se ver na posse do bem apreendido, passa o credor 
fiduciário a não mais demonstrar interesse na localização do devedor para fins 
de citação, determino que, em apreendido o bem, o mesmo permaneça nesta 
Comarca pelo prazo acima.Cite-se a parte devedora para, querendo, pagar a 
dívida no prazo acima, contado da execução da liminar (art. 3º, § 3º, do Decre-
to Lei 911/69), e/ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido (art. 231, II, 
do CPC).Por fim, observo que o cadastramento dos advogados no Sistema, 
para efeito de intimação dos atos processuais, deve ser feito apenas no nome 
daquele que tem a assinatura válida no referido Sistema, ficando INDEFERI-
DO o pedido quanto àqueles que não tenham aludida assinatura.Intime-se e 
expeça-se o necessário, com brevidade.

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC), FELIPE ANDRES 
ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP) - Processo 0701221-48.2015.8.01.0001 
- Procedimento Sumário - Interpretação / Revisão de Contrato - AUTOR: José 
Maria da Silva  - EXEQUENTE: Alfredo Severino Jares Daou  - RÉU: Banco 
Panamericano S/A  - ADVOGADO: Alfredo Severino Jares Daou - Alfredo Se-
verino Jares Daou  - Trata-se de cumprimento de sentença, devendo a Secre-
taria proceder com a evolução da classe.Encaminhados os autos à Contadoria, 
o contador judicial apurou a existência de saldo credor (valor para ressarci-
mento) no montante de R$ 3.425,94 (três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais 
e noventa e quatro centavos), tendo a parte autora concordado com os mes-
mos (p. 118).Por sua vez, em petição de pp. 119/121, a parte devedora/reque-
rida, Banco Pan S/A (denominação atual do Banco Pan-americano), discordou 
da Contadoria, apresentando os cálculos que entende corretos. Pois bem. De 
plano, considerando que a parte demandada restringiu-se em juntar uma pla-
nilha com os valores que acredita serem corretos, sem impugnar diretamente 
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ou apontar eventuais incongruências nos cálculos realizados pela Contadoria 
Judicial, HOMOLOGO os cálculos de pp. 103/115.Ademais, é de se observar 
que os cálculos apresentados pelo Banco demandado não foram elaborados 
com base nos valores efetivamente financiados pela parte autora. Com efei-
to, conforme os documentos de pp. 129/137/145, nota-se que o Banco con-
siderou como base dos três contratos as quantias de R$1.032,38, R$973,28 
e R$4.417,86, respectivamente; enquanto os montantes corretos seriam de 
R$417,21, R$405,14 e R$2.262,13 (pp. 22, 21 e 23), sendo mais uma razão 
para se refutar os cálculos apresentados pelo Banco Demandado.Dito isto, 
considerando o depósito parcial realizado nos autos, determino a liberação 
dos valores, devendo a Secretaria expedir, para tanto, ALVARÁ  JUDICIAL em 
nome da credora.Quanto ao montante remanescente da dívida, determino que 
os autos sejam remetidos, novamente, ao contador judicial, apenas para pro-
ceder à atualização da dívida (considerando as parcelas pagas), deduzindo-se 
os valores já depositados e calculando-se os honorários advocatícios fixados 
na fase de conhecimento, os quais deverão incidir sobre o saldo credor total 
devido à parte autora.Vindo os cálculos do contador, intimem-se as partes para 
se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias.Em não havendo impug-
nação das partes, proceda a Secretaria:1) a intimação da parte devedora para 
pagar o valor remanescente da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523 do 
CPC), conforme nova planilha apresentada pela Contadoria, fazendo consig-
nar no mandado que, o não pagamento no aludido prazo, ensejará a incidência 
de multa de 10%, além de honorários advocatícios, no mesmo percentual (art. 
523, § 1º, do CPC), ficando advertido, também, de que o prazo de impugna-
ção de que trata o art. 525 do CPC inicia-se, independente de intimação ou 
penhora, após o decurso do prazo para pagamento;2) em não ocorrendo o 
pagamento no prazo acima, deverá a parte credora apresentar nova planilha 
do débito (atualização), contendo o valor da multa e dos honorários advoca-
tícios, indicando, desde logo, bens da parte devedora suscetíveis de penhora 
(art.523, § 1º c/c. art. 524, VII, do CPC), devendo a Secretaria expedir manda-
do de penhora e avaliação (art. 523, § 3º, do CPC); 3) havendo requerimento 
de bloqueio de valores através do Sistema BACENJUD, proceda a Secretaria 
o bloqueio de valores em contas da parte devedora, por intermédio do referido 
sistema, até o limite do crédito;4) vindo aos autos informação do bloqueio de 
ativos financeiros, intime-se a parte devedora, pessoalmente, ou por advogado 
constituído, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca de possí-
vel impenhorabilidade ou excesso (art. 854, § 3º, I e II, do CPC);5) frustrado 
o bloqueio e exauridas todas as tentativas de localização de bens ou valores 
da parte devedora, fica determinada a suspensão do processo (CPC, art. 921, 
III), pelo prazo de 01 (um) ano, ficando facultado a parte credora, nos termos 
do Provimento 09/2016, requerer a emissão de certidão judicial da existência 
da dívida, para fins de registro em Cartório de Protesto, devendo a Secretaria 
observar, para fins de emissão da certidão, os modelos constantes dos anexos 
do Provimentos acima referido e o prazo de que trata o art. 2º, § 2º, do aludido 
Provimento;6) Tomadas as todas as providências acima, sem êxito, o processo 
deverá ser arquivado, ficando facultado a parte credora requerer o desarqui-
vamento do processo, sem custo adicional, devendo a Secretaria proceder 
na forma do que dispõe o Provimento nº 13/2007 da Corregedoria Geral de 
Justiça.Intimem-se e cumpra-se com brevidade.

ADV: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (OAB 3151/AC), MARIO SERGIO PE-
REIRA DOS SANTOS (OAB 1910/AC) - Processo 0701235-27.2018.8.01.0001 
- Monitória - Cheque - CREDOR: Ábaco Engenharia, Construções e Comércio 
Ltda  - DECISÃOPreliminarmente, considerando o cenário processual até aqui 
apresentando, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora, o 
que faço com base no art. 5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. Outrossim, 
analisando melhor os autos, verifico que os cheques de pp. 17/18 foram emiti-
dos por Lindomar Veículos Ltda., e não pela pessoa indicada no polo passivo 
da demanda (Lindomar da Silva Neves). Ressalte-se que, a princípio, o sócio 
não responde com seu patrimônio particular por dívidas da sociedade, o que 
pode acontecer, futuramente, mas não neste momento embrionário em que 
se encontra a demanda.Isso posto, faculto a parte autora para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, retifique o polo passivo da demanda, sob pena de inde-
ferimento da inicial (art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV, ambos do CPC).
Intime-se.

ADV: KÁTIA SIQUEIRA SALES (OAB 4264/AC), MARIO PESSOA SOBRI-
NHO (OAB 2397/AC), RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUZA (OAB 449/AC) 
- Processo 0701325-11.2013.8.01.0001 - Cumprimento de sentença - Cheque 
- CREDOR: M. C. Mendonça - ME  - DEVEDOR: F. J. L. de Souza - ME  - In-
timada para manifestar interesse no feito, a parte  credora postulou descon-
sideração da personalidade jurídica do empresário individual Francisco Jair 
Lopes de Souza, bem como requereu novas pesquisas de bens através dos 
Sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD (p. 133).Quanto ao pedido de 
desconsideração, conforme explicitado pelo anterior patrono da parte credo-
ra (pp. 75/78), no caso dos autos, por se tratar de firma individual, a pessoa 
física se confunde com a jurídica, cujos respectivos bens constituem-se num 
único patrimônio, por isso não há necessidade no manejo do incidente, já que 
é possível alcançar o patrimônio da pessoa física através de mero pedido na 
ação principal, o que, aliás, já ocorreu nos autos (pp. 75/78), oportunidade em 
que se procedeu com pesquisas de bens também em nome da pessoa física.
Ademais, observa-se que o processo tramita nesta Unidade desde 14.02.2013, 
sem que a parte exequente tenha obtido êxito em localizar bens do devedor 

para satisfazer a execução. Assim sendo, indefiro nova pesquisa de bens atra-
vés dos sistemas à disposição deste Juízo, oportunidade em que determino a 
suspensão do processo (CPC, art. 921, III), pelo prazo de 01 (um) ano.Decor-
rido o prazo de suspensão, sem indicação de bens penhoráveis, o processo 
deverá ser arquivado, ficando facultado à parte exequente requerer o desar-
quivamento do processo, sem custo adicional, devendo a Secretaria proceder 
na forma do que dispõe o Provimento nº 13/2007 da Corregedoria Geral de 
Justiça.Intime-se.

ADV: ANDERSON DA SILVA RIBEIRO (OAB 3151/AC) - Processo 0701370-
39.2018.8.01.0001 - Monitória - Cheque - REQUERENTE: Ábaco Engenharia, 
Construções e Comércio Ltda  - DECISÃOPreliminarmente, considerando o 
cenário processual até aqui apresentando, DEFIRO os benefícios da gratuida-
de judiciária a parte autora, o que faço com base no art. 5º, inciso LXXIV, da CF 
e art. 98 do CPC. Considerando que a inicial encontra-se instruída com base 
em prova escrita sem eficácia de título executivo, cujos documentos, a princí-
pio, evidenciam o direito da parte autora, expeça-se mandado de pagamento, 
nos termos da planilha de débito de pp. 24/30, fazendo constar do mandado 
que o prazo para pagar ou opor embargos será de 15 (quinze) dias (arts. 701 
e 702 do CPC), bem como de que, em ocorrendo o pagamento, neste prazo, 
estará a parte demandada isenta do pagamento das custas (art. 701, § 1º, do 
CPC). Para esta fase, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) 
do valor atribuído à causa (art. 701, caput, do CPC).Decorrido o prazo mencio-
nado no parágrafo primeiro, sem a comprovação do pagamento ou oposição 
de embargos, venham-me os autos conclusos para nova deliberação.Dada a 
circularidade do título, intime-se a parte autora para depositar em Secretaria os 
títulos de pp. 18/23, o qual devera ser entregue à parte demandada quando da 
quitação da dívida.Intime-se e cumpra-se.

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/AC) - Processo 0701652-
77.2018.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - CREDOR: Banco do Brasil S/A.  - (Provimento COGER nº 16/2016, 
item E1)Dá a parte credora por intimada acerca da expedição e encaminha-
mento da Carta Precatória, devendo o interessado acompanhar o seu cumpri-
mento, pagando as diligências necessárias.

ADV: LUCAS DE OLVEIRA CASTRO (OAB 4271/AC), GELSON GONÇALVES 
NETO (OAB 3422/AC), KELDHEKI  MAIA DA SILVA (OAB 4352/AC), RODRI-
GO AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC), ARTHUR MESQUITA CORDEIRO 
(OAB 4768/AC) - Processo 0703707-35.2017.8.01.0001 - Monitória - Paga-
mento - AUTOR: M.I.P.N.I.P.B.  - RÉ: D.B.S.  - Em face do pedido de interven-
ção de terceiros formulado nos autos, intimem-se as partes para, no prazo de 
15 (quinze) dias, apresentarem impugnação ao pedido, se entenderem perti-
nente.Decorrido o prazo sem impugnação, voltem-se os autos para apreciação 
do pedido de intervenção, bem como para decidir sobre a necessidade de 
produção de prova em audiência.Intimem-se. 

ADV: MARCELO FEITOSA  ZAMORA (OAB 4711/AC), THALES ROCHA BOR-
DIGNON (OAB 2160/AC), GEANE PORTELA E SILVA (OAB 3632/AC) - Pro-
cesso 0704061-26.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Obrigação de Fa-
zer / Não Fazer - AUTOR: I. A. C. Indústria e Comércio de Açúcar Importação 
e Exportação - Me  - DECISÃOTrata-se de ação declaratória de inexistência 
de débito, através da qual a parte autora requer, liminarmente, que a empresa 
reclamada seja compelida a retirar seu nome dos cadastros de inadimplen-
tes. Invoca a proteção e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
no caso em espécie, requerendo, inclusive, a inversão do ônus da prova. É 
o que importa relatar. Decido. À luz da nova sistemática processual, a tutela 
provisória de urgência se divide em cautelar ou satisfativa (parágrafo único, 
294, CPC), podendo ser concedida em caráter incidental ou antecedente, a 
depender do momento em que for requerida. Para a concessão de qualquer 
uma das espécies de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do 
CPC, faz-se necessária a coexistência dos seguintes requisitos: i) a probabi-
lidade do direito; ii) o perigo de dano, ou ainda; iii) o risco ao resultado útil do 
processo. Como se vê, “a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre 
os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de 
urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns 
para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada”. (Enunciado nº 
143 do FPPC). Pelo que se dessume da narrativa dos fatos, percebe-se que 
a parte autora pretende a concessão da tutela provisória de urgência, de na-
tureza cautelar prevista nos art. 300 e 301 do CPC visto que pleiteia a retirada 
do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, pleito nitidamente cautelar, 
já que visa assegurar o resultado útil do pedido principal que, por sua vez, 
consiste na declaração de inexistência do débito. Sob esse viés, passo a ana-
lisar, em sede de cognição sumária, se a parte autora preenche os requisitos 
legais acima referidos, que autorizem a concessão da tutela provisória de ur-
gência. Vale ressaltar que os requisitos devem estar conjugados, de modo que 
a ausência de qualquer deles, acarretará o indeferimento da tutela provisória 
pretendida. Na espécie, a probabilidade do direito invocado resta evidenciada 
pelos próprios fatos narrados na inicial na medida em que a parte autora deixa 
clara que apenas analisou uma proposta escrita e decidiu que não contrataria 
o serviço da ré, informando-a imediatamente, não havendo contratação nem 
instalação do produto. Além do fato de que após tomar conhecimento da ins-
crição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito a parte autora notificou 
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a ré para cancelar os boletos gerados e as inscrições, como se verifica dos 
documentos de pp. 13/14 e 16. Ademais, a inscrição nos órgãos de proteção 
ao crédito, resta comprovada pelo documento de p. 15. No que tange ao perigo 
de dano, está evidente, sobretudo pelas alegações do parte autora visto que 
se trata de pessoa jurídica que necessita de seu nome sem restrições para 
continuar as realizar as negociações imprescindíveis ao desenvolvimento de 
sua atividade. Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade da medida, 
posto que, em caso de improcedência do pedido, poderá a parte demandada 
realizar a cobrança posterior de seu crédito. Diante do exposto, CONCEDO, 
a tutela provisória de urgência, para determinar à Requerida que providencie 
a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, no importe de R$ 
500,00 (quinhentos reais) ao dia, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para o caso 
de descumprimento da determinação imposta às Demandadas nesta decisão. 
Considerando que a relação existente entre as partes é de consumo, e em vir-
tude da hipossuficiência da parte autora diante da produção de provas, defiro 
a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 
Consumidor, devendo a Ré trazer aos autos toda documentação atinente ao 
objeto da demanda, bem como outros documentos que sirvam de base para o 
julgamento da lide. Destaque-se data para a audiência de conciliação/media-
ção, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias (art. 334, caput, 
CPC), procedendo-se com a intimação dos Autores para a referida audiência, 
através de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC). Intime-se a parte contrária 
para comparecer à audiência, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias (, 
parte final, do CPC), fazendo consignar no mandado que o prazo para a defe-
sa (que será de 15 dias  art. 335, caput do  CPC) começará a fluir da data da 
referida audiência art. 334ou, em ocorrendo quaisquer das hipóteses de que 
trata o art. 335, I a III, do CPC, das datas em que ocorrerem as situações ali 
previstas, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria de fato (art. 344 do 
CPC). Faça-se consignar, também, no mandado de que as partes deverão se 
fazer acompanhar de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, 
do CPC), bem como de que poderão se fazer representar por pessoas por elas 
nomeadas, desde que o façam por procuração específica, devendo estarem 
expressos no aludido instrumento poderes para negociar e transigir (art. 334, 
§ 10, do  CPC). Faça-se constar, ainda, que o desinteresse pela autocompo-
sição, pelas partes demandadas deverá ser manifestado no prazo de 10 (dez) 
dias da data que antecede a audiência (art. 334, § 5º), e que a ausência, injus-
tificada, de qualquer das partes à audiência designada, será considerado ato 
atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até 2%(dois por cento) 
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. (art. 334, § 8º, do 
CPC). Cumpra-se com brevidade.

ADV: SILVIA MARIA BAETA MINHOTO (OAB 3261/AC), ISAU DA COSTA 
PAIVA (OAB 2393/AC) - Processo 0704424-47.2017.8.01.0001 - Execução de 
Título Extrajudicial - Nota Promissória - CREDOR: Agro Norte Importação e Ex-
portação Ltda  - Ante a certidão de p. 28, proceda-se com a intimação pessoal 
do representante legal da Exequente para, em 05 (cinco) dias, dizer do seu 
interesse no prosseguimento do feito (art. 485, § 1º, c/c art. 771, parágrafo úni-
co, do CPC), manifestando-se acerca da certidão do Oficial de Justiça (p. 25), 
voltando-me concluso os autos para sentença de extinção por desídia, acaso 
permaneça inerte.Intimem-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: RODRIGO MAFRA BIANCAO (OAB 2822/AC), DANIEL MECHI BRU-
NHARA DE OLIVEIRA (OAB 249702/SP), CAIO CEZAR CORREA DE MELO 
(OAB 212901/SP), ISABELA APARECIDA FERNANDES DA SILVA COSTA 
(OAB 3054/AC) - Processo 0705653-18.2012.8.01.0001 - Procedimento Co-
mum - Indenização por Dano Material - AUTORA: Fernanda Cristina Zanatta  
- RÉU: IBRAMED - Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos Ltda  - Ato 
Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item C4)Dá as partes por intima-
das para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta de 
honorários do perito judicial.

ADV: JOSIANE DO COUTO SPADA (OAB 3805/AC), RAIMUNDA RODRI-
GUES DE SOUZA (OAB 551/AC), NATALIA MARIA PORTO CORDEIRO (OAB 
3586/AC), STELA MARIS VIEIRA DE SOUZA (OAB 2906/AC), VANIA CRISTI-
NA MONTEIRO DE CARVALHO (OAB 152243/SP), ANA RITA R. PETRAROLI 
(OAB 130291/SP), FABIANA MARTINS FERREIRA DIAS (OAB 198169/SP), 
WHAYNA IZAURA DA SILVA LIMA (OAB 3245/AC), VICTOR JOSÉ PETRA-
ROLI (OAB 31464/SP) - Processo 0707100-41.2012.8.01.0001 - Procedimento 
Comum - Seguro - AUTORA: Andréia Sales de Oliveira  - RÉU: Itaú Seguros S. 
A.  - (Provimento COGER nº 16/2016, item C5/L1)Dá as partes por intimadas 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o Laudo Médico 
Pericial de pp. 228/231.

ADV: LUIZ GUILHERME DA SILVA SANTOS (OAB 4464/AC), ANA CA-
ROLINY SILVA AFONSO CABRAL (OAB 2613/AC) - Processo 0708566-
94.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum - Li-
quidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: Geisa Pereira da Silva  
- DECISÃODiante das informações prestadas pela parte autora (pp. 360/361), 
citem-se os Liquidados para, querendo, responderem a ação, no prazo de 15 
dias (art. 509, II, do CPC), sob as advertências da Lei (art. 344 do CPC). Intime-
-se e cumpra-se, com brevidade. 

ADV: JOSÉ EDSON DA COSTA CAMILLO (OAB 1476/AC), EDUARDO CHAL-
FIN (OAB 4580/AC) - Processo 0709183-54.2017.8.01.0001 - Procedimento 
Comum - Indenização por Dano Material - AUTOR: Henrique da Silva Dias  
- RÉU: Zuric Santander Brasil Seguros e Previdência S/A  - Ao contestar a 
ação (pp. 19/29), o Réu impugnou a gratuidade da parte autora e arguiu falta 
de interesse de agir diante da ausência de regulação do sinistro.Neste viés, 
em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, afasto a preli-
minar, haja vista que não se pode exigir da parte interessada que esgote a via 
administrativa para, só assim, poder ingressar em juízo e vê sua pretensão 
satisfeita, circunstância, aliás, já sedimentada na jurisprudência. Além disso, 
as exigências da Seguradora para que o autor regularizasse o sinistro e a 
imprescindibilidade delas, no caso, serão objeto de análise do mérito da ação.
Com relação à impugnação à gratuidade, também, rejeito, por não verificar nos 
autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a 
concessão do benefício em questão, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, até 
porque cabia à parte impugnante demonstrar, com clareza e objetividade, os 
motivos que justificariam a revogação do benefício, já que a declaração de po-
breza tem presunção de veracidade, embora relativa. Considerando que tanto 
na inicial quanto na contestação as partes pugnaram por produção de prova 
genérica, devem ser intimadas as mesmas, por seus patronos para, em 05 
(cinco) das, dizerem se ainda têm provas a produzir, esclarecendo a finalidade 
das mesmas e, em sendo testemunhal, já deverão apresentar o respectivo 
rol.Feito isto, em demonstrado o interesse, voltem-me, incontinenti, os autos 
conclusos para nova deliberação quanto às provas, fixação dos pontos contro-
vertidos e designação de audiência, se for o caso.Intimem-se,

ADV: THATIANE TUPINAMBÁ DE CARVALHO (OAB 3674/AC) - Processo 
0711987-92.2017.8.01.0001 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - AUTOR: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 
S/A  - DECISÃOComo é cediço, na ação de busca e apreensão em alienação 
fiduciária, para comprovação da mora, é plenamente válida a notificação da 
qual resta comprovado que não existe o número indicado, desde que, acom-
panhada do protesto de título realizado por Cartório, através do qual a parte 
devedora é notificada por meio de edital.Na espécie, analisado os autos, verifi-
co que a notificação extrajudicial (pp. 09/10) foi encaminhada para o endereço 
fornecido pelo devedor no ato da contratação, contudo não foi recebida por não 
existir o número indicado.Em que pese o devedor tenha a obrigação de infor-
mar o correto endereço, assim como mante-lo atualizado, em tais situações, 
para comprovação da mora é imprescindível carrear ao feito o instrumento de 
protesto, por meio do qual o devedor foi notificado por edital. Dessa forma, os 
documentos de pp. 9/10 são inábeis para comprovar a constituição em mora 
do devedor.Assim, ante a aparente não configuração da mora, e em razão do 
princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC, concedo a parte autora 
o prazo de 15 (quinze) dias para que se manifeste quanto à configuração ou 
não da mora, o que deverá fazer de forma fundamentada, posto que reco-
nhecendo este Juízo a sua não configuração, restará ausente pressuposto de 
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando em 
julgamento sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC.Caso 
haja manifestação, voltem-me os autos conclusos para nova deliberação. 
Nada manifestando, a conclusão deverá ser feita para sentença.Intime-se e 
cumpra-se, com brevidade.

ADV: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (OAB 4315/AC), AMANDIO 
FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 3924/AC), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 
2599/AC) - Processo 0712565-55.2017.8.01.0001 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AUTOR: Bradesco Administradora 
de Consorcios Ltda  - DECISÃODeterminada a emenda da inicial para que a 
parte autora apresentasse memória de cálculo da dívida, inclusive no que se 
refere às parcelas vincendas (pp. 50/51), a mesma veio aos autos esclarecen-
do que deixava de informar as parcelas vincendas em razão da modalidade 
do contrato ser um plano consorcial, não havendo que  se falar em cobrança 
de juros, e sim taxa de administração do grupo, sendo impossível apurar ante-
cipadamente qual será o valor do bem básico nas próximas assembleias (pp. 
55/56).É certo que as parcelas de consórcio não são fixas como nos contratos 
de um modo geral, contudo a ação de busca e apreensão se julgada pro-
cedente resolve o contrato. Em sendo assim, deve a parte autora indicar na 
memória de cálculo da dívida o valor correspondente a cada parcela vincenda 
na data de elaboração da planilha, demonstrando, assim, como chegou ao 
valor subtotal vincendo R$ 11.441,93 indicado na página 4.Quanto as parcelas 
vencidas em que pese estejam devidamente demonstradas (planilha de pp. 
2/4), fica facultado à parte autora atualizar o valor das mesmas e seus encar-
gos até a data da emenda.Isso posto, concedo novamente, e pela última vez, 
o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora junte aos autos planilha 
do débito atualizado descrevendo as parcelas vencidas e vincendas e, se for o 
caso, adeque o valor da causa recolhendo a diferença da taxa judiciária, tudo 
sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV, 
ambos do CPC).Intime-se e cumpra-se com brevidade.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC), MARCO ANTONIO 
MARI (OAB 3964/AC), ANDREIA REGINA PEREIRA NOGUEIRA (OAB 3979/
AC) - Processo 0713206-48.2014.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial 
- Espécies de Títulos de Crédito - CREDOR: Banco Bradesco S/A  - DECI-
SÃOConsiderando que o processo está em tramitação desde 2014, já tendo 
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sido realizadas diligências nos mais diversos meios de pesquisa, sem qualquer 
notícia de bens das partes executadas para satisfazer a execução, defiro o pe-
dido de pp. 126/127, determinado a suspensão do processo (CPC, art. 921, III), 
pelo prazo de 01 (um) ano.Decorrido o prazo de suspensão, sem indicação de 
bens penhoráveis, o processo deverá ser arquivado, ficando facultado à parte 
exequente requerer o desarquivamento do processo, sem custo adicional, de-
vendo a Secretaria proceder na forma do que dispõe o Provimento nº 13/2007 
da Corregedoria Geral de Justiça.Intime-se e cumpra-se com brevidade.

ADV: DIEGO MOREIRA GUERRA DA SILVA (OAB 4016/AC), WLADIMIR RIGO 
MARTINS JUNIOR - Processo 0714094-80.2015.8.01.0001 - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - LIQUIDANTE: Neyvo 
Pinheiro de Souza - Izanilde Costa do Nascimento de Souza  - (Provimento 
COGER nº 16/2016, item F10;G11)Dá a parte liquidante por intimada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do Auto de Penhora de p. 260.

ADV: AFRÂNIO ALVES JUSTO (OAB 3741/AC), GLEICE LOPES DE ANDRA-
DE (OAB 4037/AC) - Processo 0714164-29.2017.8.01.0001 - Liquidação de 
Sentença pelo Procedimento Comum - Compromisso - LIQUIDANTE: Joaquim 
Costa das Neves  - DECISÃOPreliminarmente, considerando o cenário pro-
cessual até aqui apresentado, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária 
à parte autora, o que faço com base no art. 5º, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 
e 99, § 3º, do CPC. É cediço que o atual Código de Processo Civil flexibilizou 
a regra atinente à distribuição estática do ônus da prova, possibilitando que, 
diante das peculiaridades da causa, relacionadas à excessiva dificuldade de 
cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova pela parte con-
trária, o juiz possa atribuir o ônus da prova de modo diverso. É a denominada 
distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC.
Nestes termos, tendo em vista que não houve a liberação do acesso aos escri-
tórios virtuais da “Telexfree” (“back office”), a fim de permitir que os divulgares 
obtenham informações para liquidar seus créditos, tornando extremamente 
excessivo o encargo probatório da parte autora, inverto o ônus da prova, nos 
termos do art. 373, § 1o, CPC.Sobre o assunto, nosso Tribunal de Justiça já 
decidiu em situação análoga que:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA 
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂ-
MICA DA PROVA. FACILIDADE DA PRODUÇÃO PELA  PARTE DEMANDA-
DA. DECISÃO REFORMADA. 1. Compete ao autor o ônus de provar os fatos 
constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que menciona 
em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida 
em juízo. Já em relação ao réu cumpre, segundo o ordenamento processual, 
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
2. Não obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da 
prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, 
em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus 
legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ônus 
dinâmico da prova, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da 
lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fa-
tos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1º), ou seja, cabe o ônus da 
prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova. 3. Agravo 
provido. (TJAC, Agravo n. 1000770-16.2016-16.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon 
Nogueira, data do julgamento: 21.06.2016).Portanto, deverá a parte ré quando 
da contestação, acostar aos autos todos os extratos comprobatórios relacio-
nados com a pretensão do processo, sobretudo o número de contas “Voip 99 
Telexfree” e kits adquiridos e utilizados pela parte autora, além de comprovar 
os valores pagos à parte demandada a título de bonificações, sob pena de 
se presumir verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial.Citem-se os 
Liquidados para, querendo, responderem a ação, no prazo de 15 dias (art. 509, 
II, do CPC), sob as advertências da Lei (art. 344 do CPC). Intime-se e cumpra-
-se, com brevidade.

ADV: WHELITON SOUZA DA SILVA (OAB 3804/AC), ARTENIA FRANCISCA 
COSTA MARTINS (OAB 4855/AC), ANDRESSA MARIA DA SILVA RIBEIRO 
(OAB 4816/AC), EDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 4655/AC) - Proces-
so 0714326-24.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento 
Comum - Compromisso - LIQUIDANTE: Leonardo Castro  - DECISÃOÉ cediço 
que o atual Código de Processo Civil flexibilizou a regra atinente à distribuição 
estática do ônus da prova, possibilitando que, diante das peculiaridades da 
causa, relacionadas à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior 
facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, o juiz possa atribuir o 
ônus da prova de modo diverso. É a denominada distribuição dinâmica do ônus 
da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC.Nestes termos, tendo em vista 
que não houve a liberação do acesso aos escritórios virtuais da “Telexfree” 
(“back office”), a fim de permitir que os divulgares obtenham informações para 
liquidar seus créditos, tornando extremamente excessivo o encargo probatório 
da parte autora, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, CPC.
Sobre o assunto, nosso Tribunal de Justiça já decidiu em situação análoga 
que:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DO-
CUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJA-
DORES DA INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. FACILIDA-
DE DA PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA. DECISÃO REFORMADA. 
1. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou 
seja, deve provar a matéria fática que menciona em sua petição inicial e que 

serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Já em relação ao réu 
cumpre, segundo o ordenamento processual, a existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não obstante a lei processual 
civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno 
processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-
-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais 
flexível, a que a doutrina denomina ônus dinâmico da prova, atribuindo-o, de 
maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em 
condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 
373, § 1º), ou seja, cabe o ônus da prova a parte que apresentar maior facilida-
de em produzir a prova. 3. Agravo provido. (TJAC, Agravo n. 1000770-16.2016-
16.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, data do julgamento: 21.06.2016).
Portanto, deverá a parte ré quando da contestação, acostar aos autos todos os 
extratos  comprobatórios relacionados com a pretensão do processo, sobretu-
do o número de contas “Voip 99 Telexfree” e kits adquiridos e utilizados pela 
parte autora, além de comprovar os valores pagos à parte demandada a título 
de bonificações, sob pena de se presumir verdadeiros os fatos e valores indi-
cados na exordial.Cite-se a parte contrária para, querendo, responder a ação, 
no prazo de 15 dias (art. 509, II, do CPC), sob as advertências da Lei (art. 344 
do CPC). Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC), EFRAIN SAN-
TOS DA COSTA (OAB 3335/AC), WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS 
(OAB 3807/AC), ARMANDO FERNANDES BARBOSA FILHO (OAB 3686/AC), 
SAULO DE TARSO RODRIGUES RIBEIRO (OAB 4887/AC), THAÍS SILVA 
GOMES DE BARROS (OAB 4868/AC), GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/
AC), MARIO ROSAS NETO (OAB 4146/AC), ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 
3911/AC) - Processo 0715267-71.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença 
pelo Procedimento Comum - Compromisso - LIQUIDANTE: João Vitor Alves 
de Morais  - DECISÃOA parte autora, na petição de pp. 33/34, informa que 
quanto ao pedido de gratuidade da justiça acosta aos autos documentos com-
probatórios da sua hipossuficiência econômica.Contudo, observa-se que não 
há qualquer anexo à petição, razão pela qual concedo, mais uma vez, o prazo 
de 15 (quinze) dias ao Autor para carrear aos autos referidos documentos, sob 
pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: KELLEY JANINE FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 2627/AC) - Proces-
so 0715376-85.2017.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies 
de Títulos de Crédito - CREDOR: Formate Indústria, Comércio, Importação 
e Exportação Ltda  - DECISÃOMelhor analisando os autos, verifico que há 
irregularidade de representação, pois a procuração de p. 6 foi outorgada pelo 
representante legal da parte autora.Isto posto, concedo o prazo de 15 (quinze) 
dias, para que a parte autora regularize a representação processual, juntando 
aos autos procuração outorgada pela parte autora (Formate Indústria, Comér-
cio, Importação e Exportação Ltda.) representada por seu sócio, sob pena de 
considerar ineficazes os atos praticados (art. 104, §2º do CPC).Não obstante a 
irregularidade apontada, e uma vez cumprida a determinação acima, fica des-
de já recebida a emenda da petição de pp. 21/24, devendo a Secretaria retificar 
a classe do processo, fazendo constar como ação monitória.Considerando que 
a inicial encontra-se instruída com base em prova escrita sem eficácia de título 
executivo, cujos documentos, a princípio, evidenciam o direito da parte autora, 
expeça-se mandado de pagamento, nos termos da planilha de débito de p. 3, 
fazendo constar do mandado que o prazo para pagar ou opor embargos será 
de 15 (quinze) dias (arts. 701 e 702 do CPC), bem como de que, em ocorrendo 
o pagamento, neste prazo, estará a parte demandada isenta do pagamento 
das custas (art. 701, § 1º, do CPC). Para esta fase, fixo os honorários advoca-
tícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, caput, do 
CPC).Decorrido o prazo mencionado no parágrafo primeiro, sem a comprova-
ção do pagamento ou oposição de embargos, venham-me os autos conclusos 
para nova deliberação.Intime-se e cumpra-se.

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC) - Pro-
cesso 0716177-98.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedi-
mento Comum - Compromisso - AUTORA: Marilene Raulino Diniz  - DECI-
SÃOÉ cediço que o atual Código de Processo Civil flexibilizou a regra atinente 
à distribuição estática do ônus da prova, possibilitando que, diante das peculia-
ridades da causa, relacionadas à excessiva dificuldade de cumprir o encargo 
ou a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, o juiz possa 
atribuir o ônus da prova de modo diverso. É a denominada distribuição dinâmi-
ca do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC.Nestes termos, tendo 
em vista que não houve a liberação do acesso aos escritórios virtuais da  “Te-
lexfree” (“back office”), a fim de permitir que os divulgares obtenham informa-
ções para liquidar seus créditos, tornando extremamente excessivo o encargo 
probatório da parte autora, inverto o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 
1o, CPC.Sobre o assunto, nosso Tribunal de Justiça já decidiu em situação 
análoga que:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO 
DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS EN-
SEJADORES DA INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. FACI-
LIDADE DA PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA. DECISÃO REFORMA-
DA. 1. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, 
ou seja, deve provar a matéria fática que menciona em sua petição inicial e que 
serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Já em relação ao réu 
cumpre, segundo o ordenamento processual, a existência de fato impeditivo, 



Rio Branco-AC, terça-feira
8 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.11358 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não obstante a lei processual 
civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno 
processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-
-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais 
flexível, a que a doutrina denomina ônus dinâmico da prova, atribuindo-o, de 
maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em 
condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 
373, § 1º), ou seja, cabe o ônus da prova a parte que apresentar maior facilida-
de em produzir a prova. 3. Agravo provido. (TJAC, Agravo n. 1000770-16.2016-
16.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, data do julgamento: 21.06.2016).
Portanto, deverá a parte ré quando da contestação, acostar aos autos todos 
os extratos comprobatórios relacionados com a pretensão do processo, sobre-
tudo o número de contas “Voip 99 Telexfree” e kits adquiridos e utilizados pela 
parte autora, além de comprovar os valores pagos à parte demandada a título 
de bonificações, sob pena de se presumir verdadeiros os fatos e valores indi-
cados na exordial.Cite-se a parte contrária para, querendo, responder a ação, 
no prazo de 15 dias (art. 509, II, do CPC), sob as advertências da Lei (art. 344 
do CPC). Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC) - Pro-
cesso 0716261-02.2017.8.01.0001 - Liquidação de Sentença pelo Procedi-
mento Comum - Compromisso - AUTOR: Raildo da Silva Lopes Medeiros  - 
DECISÃOÉ cediço que o atual Código de Processo Civil flexibilizou a regra 
atinente à distribuição estática do ônus da prova, possibilitando que, diante das 
peculiaridades da causa, relacionadas à excessiva dificuldade de cumprir o 
encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, o juiz 
possa atribuir o ônus da prova de modo diverso. É a denominada distribuição 
dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC.Nestes termos, 
tendo em vista que não houve a liberação do acesso aos escritórios virtuais 
da “Telexfree” (“back office”), a fim de permitir que os divulgares obtenham 
informações para liquidar seus créditos, tornando extremamente excessivo o 
encargo probatório da parte autora, inverto o ônus da prova, nos termos do 
art. 373, § 1o, CPC.Sobre o assunto, nosso Tribunal de Justiça já decidiu em 
situação análoga que:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUI-
SITOS ENSEJADORES DA INVERSÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PRO-
VA. FACILIDADE DA PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA. DECISÃO 
REFORMADA. 1. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de 
seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que menciona em sua petição 
inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Já em 
relação ao réu cumpre, segundo o ordenamento processual, a existência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não obstante 
a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo 
o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determina-
das situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, 
adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ônus dinâmico da 
prova, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que 
realmente esteja em  condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da 
causa (CPC/2015, art. 373, § 1º), ou seja, cabe o ônus da prova a parte que 
apresentar maior facilidade em produzir a prova. 3. Agravo provido. (TJAC, 
Agravo n. 1000770-16.2016-16.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, data 
do julgamento: 21.06.2016).Portanto, deverá a parte ré quando da contesta-
ção, acostar aos autos todos os extratos comprobatórios relacionados com a 
pretensão do processo, sobretudo o número de contas “Voip 99 Telexfree” e 
kits adquiridos e utilizados pela parte autora, além de comprovar os valores pa-
gos à parte demandada a título de bonificações, sob pena de se presumir ver-
dadeiros os fatos e valores indicados na exordial.Cite-se a parte contrária para, 
querendo, responder a ação, no prazo de 15 dias (art. 509, II, do CPC), sob as 
advertências da Lei (art. 344 do CPC). Intime-se e cumpra-se, com brevidade.

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/AC) - Processo 0716560-
76.2017.8.01.0001 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - CREDOR: Banco do Brasil S/A.  - (Provimento COGER nº 16/2016, 
item D1/D7)Dá a parte credora por intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça.

ADV: RIBAMAR DE SOUSA FEITOZA JÚNIOR (OAB 4119/AC), ANTÔNIO ÁTI-
LA SILVA DA CRUZ (OAB 2649E/AC) - Processo 0716838-77.2017.8.01.0001 
- Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: 
Thiago Rezende Dantas  - DECISÃOAnalisando as mídias digitais gravadas, 
verifico que tanto no vídeo postado em 25/12/2017 com o título “DENÚNCIA - 
Golpe TELEXBIT em detalhes - Saiba quem é Thiago Rezende Dantas” com 
URL: https://www.Youtube.Com/watch?v=3K6BpgKhzuot=11s, assim como, 
no vídeo postado em 23/01/2018 com o título “GOLPE TELEXBIT - THIA-
GO REZENDE E KAREM MANSOUR” e com URL: https://youtube.Com/
watch?v=ilaY1hwDFPk, foi atribuído ao autor o adjetivo pejorativo “golpista”, 
expressão que levou ao deferimento da liminar de pp. 29/32.Portanto, DEFIRO 
o pedido de pp. 33/34, no sentido de estender os efeitos da medida de urgência 
apreciada e deferida às pp. 29/32 aos vídeos acima mencionados, devendo a 
parte demanda ser citada e intimada para remover além dos vídeos menciona-
dos na decisão de pp. 29/32 estes dois novos vídeos com URL’s já informados, 
sob pena de multa diária, além de informar os dados cadastrais do usuário que 
postou os vídeos relacionados ao IP do seu equipamento.Cumpra Secretaria o 

determinado na decisão de pp. 29/32 acrescidos os dois vídeos mencionados 
nesta decisão.Intime-se e cumpra-se com brevidade.

1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANASTÁCIO LIMA DE MENEZES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA JOSÉ OLIVEIRA MORAES PRADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0087/2018 

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES (OAB 00001430AC) - Processo 0004311-
57.2005.8.01.0001 (001.05.004311-1) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias - CREDOR: O Estado do Acre - O credor 
informou às p. 148 que a empresa devedora efetuou o parcelamento do seu 
débito, bem como requereu o sobrestamento da execução até novembro de 
2022. Para corroborar suas afirmações anexa os documentos de fls. 149/172.
Assim, determino a suspensão da execução apenas pelo prazo de 06 meses, 
para que se verifique se realmente o devedor está cumprindo voluntariamente 
a obrigação.Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente para in-
formar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo apresentar, 
na segunda hipótese, o cálculo atualizado do débito remanescente, no prazo 
de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0006754-
59.1997.8.01.0001 (001.97.006754-3) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre - Intime-se o credor 
para que informe o valor global dos débitos apresentados à p. 379, devendo 
incluir também o valor dos honorários. Não obstante, deverá o credor indicar o 
endereço, diverso dos já diligenciados, informados na pesquisa via Bacenjud, 
p. 366/369, para fins de citação dos executados alcançados pelo redireciona-
mento, no prazo de 15 dias. 

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0008212-
91.2009.8.01.0001 (001.09.008212-6) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre - Defiro a inscrição 
dos veículos indicados pelo credor às p. 93, 95 e 97, no sistema Renajud.
Não obstante, determino a suspensão do curso desta execução pelo prazo 
de 1 (um) ano, com a abertura de vista dos autos ao representante judicial da 
Fazenda Pública, a teor do art. 40, §1º, da Lei 6.830/80.Acrescento desde logo 
que, uma vez configurada a hipótese prevista no § 2º do mesmo artigo (decur-
so do prazo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados 
bens penhoráveis), os autos deverão ser remetidos ao arquivo provisório, sem 
baixa na distribuição, prescindindo de nova intimação da Fazenda Pública. 

ADV: EDSON RIGAUD VIANA NETO (OAB 22111/BA) - Processo 0012979-
07.2011.8.01.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urba-
no - CREDOR: Municipio de Rio Branco - Tendo em vista o decurso do prazo, 
intime-se o credor para que cumpra a decisão de p. 143, sob pena de arquiva-
mento.Intimem-se. 

ADV: FELIX ALMEIDA DE ABREU - Processo 0013846-20.1999.8.01.0001 
(001.99.013846-2) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre - O Estado do Acre pleiteia hasta pú-
blica ao imóvel penhorado (fl. 173) entretanto não anexou a certidão de inteiro 
teor atualizada. Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para anexá-la aos 
autos.Intime-se. 

ADV: EDSON RIGAUD VIANA NETO (OAB 3597/AC) - Processo 0014105-
97.2008.8.01.0001 (001.08.014105-7) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre 
Serviços - CREDOR: Município de Rio Branco - Defiro o pedido do credor, po-
rém num prazo mais elastecido, razão pela qual SUSPENDO a execução pelo 
prazo de 1 (um) ano (art. 40, §1º, da Lei 6.830/80), a fim de indicar, no referido 
prazo, a localização de bens penhoráveis.Acrescento, desde logo, que, caso 
reste configurada a hipótese prevista no § 2º do mesmo artigo, isto é, o decurso 
de prazo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, os autos deverão ser movimentados no SAJ para a fase de ar-
quivo provisório, sem baixa na distribuição, após nova intimação da Fazenda 
Pública. Para fins de contagem dos prazos legais, o início da suspensão será 
computado a partir da intimação da parte exequente e, ao depois, automati-
camente, do arquivamento provisório. Consigno ainda que, durante o período 
de arquivamento, as eventuais diligências realizadas sem resultado positivo, 
circunscritas a atos meramente investigatórios, não terão o condão de ensejar 
o desarquivamento dos autos, e, em consequência, de interromper o fluxo do 
prazo prescricional (STJ, RE 1.328.035 MG). 

ADV: JOSÉ RODRIGUES TELES - Processo 0015303-72.2008.8.01.0001 
(001.08.015303-9) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre - Defiro o pedido credor e determi-
no que encaminhe-se requisição eletrônica (sistema Bacen-Jud) contendo os 
CNPJ e CPF constante na p. 87, para efetivação de bloqueio de valores en-
contrados em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras em nome do 
executado.Efetivado o bloqueio, requisite-se a imediata liberação de eventual 
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quantia irrisória. Já na hipótese de haver valores penhoráveis, requisite-se a 
transferência da quantia bloqueada para conta judicial remunerada, lavre-se 
termo de penhora e intime-se a parte devedora para opor embargos.Caso a 
pesquisa reste infrutífera, determino desde já a suspensão do curso desta exe-
cução pelo prazo de 1 (um) ano e a abertura de vista dos autos ao represen-
tante judicial da Fazenda Pública, a teor do art. 40, §1º, da Lei n.º 6.830/80. 
Acrescento que, uma vez configurada a hipótese prevista no § 2º do mesmo 
artigo (decurso do prazo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou en-
contrados bens penhoráveis), os autos, após nova intimação da Fazenda Pú-
blica, deverão ser remetidos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição. 

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC) - Processo 0015695-
12.2008.8.01.0001 (001.08.015695-0) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias - CREDOR: Estado do Acre - Dá a parte cre-
dora por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 
certidão negativa do oficial de justiça. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 12425/MS), EDSON RI-
GAUD VIANA NETO (OAB 22111/BA) - Processo 0016179-56.2010.8.01.0001 
(001.10.016179-1) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urba-
no - CREDOR: Município de Rio Branco - Intime-se o credor pra impulsionar o 
feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

ADV: EDSON RIGAUD VIANA NETO (OAB 22111/BA) - Processo 0018937-
71.2011.8.01.0001 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urba-
no - CREDOR: Municipio de Rio Branco - Defiro o pedido do credor, porém num 
prazo mais elastecido, razão pela qual SUSPENDO a execução pelo prazo de 
1 (um) ano (art. 40, §1º, da Lei 6.830/80), a fim de indicar, no referido prazo, 
a localização de bens penhoráveis.Acrescento, desde logo, que, caso reste 
configurada a hipótese prevista no § 2º do mesmo artigo, isto é, o decurso de 
prazo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens 
penhoráveis, os autos deverão ser movimentados no SAJ para a fase de ar-
quivo provisório, sem baixa na distribuição, após nova intimação da Fazenda 
Pública. Para fins de contagem dos prazos legais, o início da suspensão será 
computado a partir da intimação da parte exequente e, ao depois, automati-
camente, do arquivamento provisório. Consigno ainda que, durante o período 
de arquivamento, as eventuais diligências realizadas sem resultado positivo, 
circunscritas a atos meramente investigatórios, não terão o condão de ensejar 
o desarquivamento dos autos, e, em consequência, de interromper o fluxo do 
prazo prescricional (STJ, RE 1.328.035 MG). 

ADV: ANTONIO BATISTA DE SOUSA (OAB 409/AC) - Processo 0703393-
55.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - IRPF/Imposto de Renda de Pes-
soa Física - REQUERENTE: Antonio Batista de Sousa - ADVOGADO: Antonio 
Batista de Sousa e outro - Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação apresentada, nos termos 
do art. 350 e/ou 351, do CPC/2015. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0801277-55.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Estaduais - CREDOR: Munici-
pio de Rio Branco - Relação :0201/2017 Data da Disponibilização: 07/11/2017 
Data da Publicação: 08/11/2017 Número do Diário: 5998 Página: 115/118 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0801277-55.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Estaduais - CREDOR: Munici-
pio de Rio Branco - Tendo em vista o decurso do prazo, intime-se o credor pra 
impulsionar o feito, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.Intime-se. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0801568-55.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Intime-se o exequente para informar o cumprimento ou 
inadimplemento da obrigação, devendo apresentar, na segunda hipótese, o 
cálculo atualizado do débito remanescente, no prazo de 10(dez) dias, sob pena 
de extinção e arquivamento. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0801610-41.2015.8.01.0001 - Execução Fiscal - Estaduais - CREDOR: Muni-
cipio de Rio Branco - Dá a parte exequente por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo, 
na segunda hipótese, apresentar cálculo atualizado do débito remanescente. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0802139-26.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Determino a suspensão da execução pelo prazo de 04 
meses, conforme requerido pelas partes, para que o devedor cumpra volunta-
riamente a obrigação.Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente 
para informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo apre-
sentar, na segunda hipótese, o cálculo atualizado do débito remanescente, no 
prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0802658-98.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: 
Municipio de Rio Branco - Defiro o pedido do credor, porém num prazo mais 

elastecido, razão pela qual SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano 
(art. 40, §1º, da Lei 6.830/80), a fim de indicar, no referido prazo, a localização 
de bens penhoráveis.Acrescento, desde logo, que, caso reste configurada a 
hipótese prevista no § 2º do mesmo artigo, isto é, o decurso de prazo de um 
ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, os 
autos deverão ser movimentados no SAJ para a fase de arquivo provisório, 
sem baixa na distribuição, após nova intimação da Fazenda Pública. Para fins 
de contagem dos prazos legais, o início da suspensão será computado a partir 
da intimação da parte exequente e, ao depois, automaticamente, do arquiva-
mento provisório. Consigno ainda que, durante o período de arquivamento, as 
eventuais diligências realizadas sem resultado positivo, circunscritas a atos 
meramente investigatórios, não terão o condão de ensejar o desarquivamento 
dos autos, e, em consequência, de interromper o fluxo do prazo prescricional 
(STJ, RE 1.328.035 MG). 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0802676-22.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: 
Municipio de Rio Branco - Defiro o pedido do credor, porém num prazo mais 
elastecido, razão pela qual SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano 
(art. 40, §1º, da Lei 6.830/80), a fim de indicar, no referido prazo, a localização 
de bens penhoráveis.Acrescento, desde logo, que, caso reste configurada a 
hipótese prevista no § 2º do mesmo artigo, isto é, o decurso de prazo de um 
ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, os 
autos deverão ser movimentados no SAJ para a fase de arquivo provisório, 
sem baixa na distribuição, após nova intimação da Fazenda Pública. Para fins 
de contagem dos prazos legais, o início da suspensão será computado a partir 
da intimação da parte exequente e, ao depois, automaticamente, do arquiva-
mento provisório. Consigno ainda que, durante o período de arquivamento, as 
eventuais diligências realizadas sem resultado positivo, circunscritas a atos 
meramente investigatórios, não terão o condão de ensejar o desarquivamento 
dos autos, e, em consequência, de interromper o fluxo do prazo prescricional 
(STJ, RE 1.328.035 MG). 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0802700-50.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Cumpra-se o segundo parágrafo da decisão de p.17. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0802727-33.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Intime-se o credor para impulsionar o feito, bem como 
requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Intimem-se. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0802995-87.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: 
Municipio de Rio Branco - Defiro o pedido do credor, porém num prazo mais 
elastecido, razão pela qual SUSPENDO a execução pelo prazo de 1 (um) ano 
(art. 40, §1º, da Lei 6.830/80), a fim de indicar, no referido prazo, a localização 
de bens penhoráveis.Acrescento, desde logo, que, caso reste configurada a 
hipótese prevista no § 2º do mesmo artigo, isto é, o decurso de prazo de um 
ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, os 
autos deverão ser movimentados no SAJ para a fase de arquivo provisório, 
sem baixa na distribuição, após nova intimação da Fazenda Pública. Para fins 
de contagem dos prazos legais, o início da suspensão será computado a partir 
da intimação da parte exequente e, ao depois, automaticamente, do arquiva-
mento provisório. Consigno ainda que, durante o período de arquivamento, as 
eventuais diligências realizadas sem resultado positivo, circunscritas a atos 
meramente investigatórios, não terão o condão de ensejar o desarquivamento 
dos autos, e, em consequência, de interromper o fluxo do prazo prescricional 
(STJ, RE 1.328.035 MG). 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0803004-49.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Dá a parte exequente por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo, 
na segunda hipótese, apresentar cálculo atualizado do débito remanescente. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0803193-27.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Dá a parte exequente por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo, 
na segunda hipótese, apresentar cálculo atualizado do débito remanescente. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0803376-95.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - À luz dos princípios da não surpresa e do contraditório 
substancial, encartados nos artigos 9º e 10 do novel Código de Processo Civil, 
determino a intimação da parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
impulsionar o feito em seus ulteriores atos.Se não atender ao que determinado 
acima, no prazo determinado, o processo será extinto. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0803400-26.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - À luz dos princípios da não surpresa e do contraditório 
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substancial, encartados nos artigos 9º e 10 do novel Código de Processo Civil, 
determino a intimação da parte credora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
impulsionar o feito em seus ulteriores atos.Se não atender ao que determinado 
acima, no prazo determinado, o processo será extinto. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0803412-40.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - É esperado do credor que não se acomode apenas 
com as facilidades das buscas on line, devendo encontrar alguma criatividade 
para definir novos meios ou diligências. Deve evitar repassar integralmente 
esse encargo ao Poder Judiciário, ao fazer uso apenas e unicamente dos sis-
temas eletrônico; outros caminhos precisam e devem ser encontrados pela 
Administração Pública.Assim, INDEFIRO, por ora, as pesquisas de endereços 
por meio dos sistemas Bacen Jud e Infojud, devendo o credor viabilizar o pros-
seguimento do feito mediante informações extrajudiciais (cartórios, Getran), no 
prazo de 30 (trinta) dias, para fins de localização de novos endereços. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0803544-97.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Dá a parte exequente por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo, 
na segunda hipótese, apresentar cálculo atualizado do débito remanescente. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0803573-50.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Determino a suspensão da execução pelo prazo de 04 
meses, conforme requerido pelas partes, para que o devedor cumpra volunta-
riamente a obrigação.Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente 
para informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo apre-
sentar, na segunda hipótese, o cálculo atualizado do débito remanescente, no 
prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0803584-79.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Intime-se o credor para dizer se tem interesse na adju-
dicação do bem penhorado à p. 26.Caso não haja interesse no referido bem, 
requeira o que entender de direito. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0803590-86.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Dá a parte exequente por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo, 
na segunda hipótese, apresentar cálculo atualizado do débito remanescente. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0803715-54.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Muni-
cipio de Rio Branco - Intime-se o credor para dizer se tem interesse na penhora 
dos bens descritos na certidão do oficial de justiça de p. 11. Em caso negativo, 
deverá impulsar o feito requerendo o que entender de direito.Intimem-se. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0803727-68.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Determino a suspensão da execução pelo prazo de 04 
meses, conforme requerido pelas partes, para que o devedor cumpra volunta-
riamente a obrigação.Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente 
para informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo apre-
sentar, na segunda hipótese, o cálculo atualizado do débito remanescente, no 
prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0803818-61.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Dá a parte credora por intimada para, no prazo de 15 
(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0804200-54.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Determino a suspensão da execução pelo prazo de 04 
meses, conforme requerido pelas partes, para que o devedor cumpra volunta-
riamente a obrigação.Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente 
para informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo apre-
sentar, na segunda hipótese, o cálculo atualizado do débito remanescente, no 
prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0804225-67.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Dá a parte exequente por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo, 
na segunda hipótese, apresentar cálculo atualizado do débito remanescente. 

ADV: WALDIR GONÇALVES LEGAL AZAMBUJA (OAB 3271/AC) - Processo 
0804318-30.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Determino a suspensão da execução pelo prazo de 04 
meses, conforme requerido pelas partes, para que o devedor cumpra volunta-

riamente a obrigação.Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente 
para informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo apre-
sentar, na segunda hipótese, o cálculo atualizado do débito remanescente, no 
prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0804413-60.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Determino a suspensão da execução pelo prazo de 04 
meses, conforme requerido pelas partes, para que o devedor cumpra volunta-
riamente a obrigação.Decorrido o prazo da suspensão, intime-se o exequente 
para informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo apre-
sentar, na segunda hipótese, o cálculo atualizado do débito remanescente, no 
prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. 

ADV: JAMES ANTUNES RIBEIRO AGUIAR (OAB 2546/AC) - Processo 
0804414-45.2016.8.01.0001 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Mu-
nicipio de Rio Branco - Dá a parte exequente por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, informar o cumprimento ou inadimplemento da obrigação, devendo, 
na segunda hipótese, apresentar cálculo atualizado do débito remanescente. 

2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO MIRLA REGINA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CREUZIANE SANTOS DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0146/2018

ADV: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA (OAB 3327/AC), JORGE JUVEN-
CIO SILVA (OAB 313462/SP) - Processo 0704361-85.2018.8.01.0001 - Proce-
dimento Comum - Anulação de Débito Fiscal - AUTOR: Banco BV Financeira 
S/A - Créditos, Financiamentos e Investimentos - Francisco Salvador Mendes 
- RÉU: Fazenda Pública do Estado do Acre - Departamento de Trânsito do 
Estado do Acre - DETRAN-AC - É pacífico na jurisprudência dos nossos mais 
diversos tribunais o entendimento de que, nas ações submetidas à apreciação 
do Poder Judiciário, deve o valor da causa corresponder, ainda que não de for-
ma imediata, ao conteúdo pecuniário vislumbrado pela parte caso esta venha, 
ao final, a sagrar-se vencedora do litígio.Nessa linha de raciocínio, verifico que 
os autores atribuem à causa valor econômico diverso do que efetivamente 
poderão vir a obter caso seja, ao final, julgado procedente o pedido, motivo 
pelo qual tomo por não preenchido o requisito insculpido no art. 291 do Código 
de Processo Civil.Por tais razões, faculto aos demandantes o prazo de quinze 
dias para que emendem a inicial, apontando à causa valor econômico que me-
lhor se adeque ao proveito pretendido, bem como trazendo aos autos o corres-
pondente comprovante de recolhimento das custas judiciais complementares, 
sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do CPC).

ADV: DANILO ANDRADE MAIA (OAB 4434/AC), EDUARDO DE CARVALHO 
BORGES (OAB 153881/SP) - Processo 0704738-56.2018.8.01.0001 - Proce-
dimento Comum - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - AUTOR: 
Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros S.a. 
- Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros 
S.a. - RÉU: Fazenda Pública do Estado do Acre - Faculto ao Estado do Acre, 
em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido 
processo legal e da adequação, o prazo de 72 horas para que se manifeste 
quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na exordial.Após, voltem-me 
conclusos.

ADV: MARCELLA COSTA MEIRELES DE ASSIS (OAB 4248/AC), MARCIO 
D’ANZICOURT PINTO (OAB 3391/AC), LIDIANE LIMA DE CARVALHO (OAB 
3204/AC) - Processo 0704870-16.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - 
Auxílio-Doença Acidentário - REQUERENTE: Antonio Carlos Colombari - RE-
QUERIDO: Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Faculto ao Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS, em homenagem aos princípios do contraditório 
e da ampla defesa, do devido processo legal e da adequação, o prazo de 72 
horas para que se manifeste quanto ao pedido de natureza antecipatória for-
mulado na exordial.Após, voltem-me conclusos.

ADV: ALINE MORAES DE ALMEIDA SILVA, PAULO JOSE BORGES DA SILVA 
(OAB 3306/AC) - Processo 0704961-09.2018.8.01.0001 - Procedimento Co-
mum - Sistema Remuneratório e Benefícios - REQUERENTE: Anita Dantas de 
Araújo - REQUERIDO: Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
da Cultura e do Desporto ¿ Fdrhcd - 1. Tendo em vista a declaração de hipos-
suficiência de p. 14 e comprovante de renda de p. 16, bem como não havendo 
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão 
de gratuidade, com fulcro no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC 2015, defiro o pedido de 
assistência judiciária gratuita em favor da parte autora.2. Destaque-se data e 
hora para audiência de conciliação, observando a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias e cite-se a parte demanda com anterioridade mínima de 20 (vinte) 
dias em relação à data da referida audiência, tudo conforme previsão do art. 
334, caput do CPC 2015.3. Intimem-se.

ADV: GEANE PORTELA E SILVA (OAB 3632/AC), DULCINEIA BACINELLO 
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RAMALHO (OAB 3447/AC), SILVIA MARIA BAETA MINHOTO (OAB 3261/
AC), SAMIR TADEU DUARTE MORENO JARUDE, THALES ROCHA BOR-
DIGNON (OAB 2160/AC), GILLIARD NOBRE ROCHA (OAB 2833/AC) - Pro-
cesso 0711527-47.2013.8.01.0001 - Procedimento Comum - Inclusão Indevida 
em Cadastro de Inadimplentes - AUTOR: Atacadão Rio Branco - Exportação 
e Importação - RÉU: Estado do Acre - Serasa Experian S/A - Ante o exposto, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial 
para, nos termos do art. 487, I do CPC, negar o pedido de indenização por 
danos materiais e condenar o Estado do Acre ao pagamento de indenização 
por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os quais, em 
atenção ao julgamento proferido pelo STF em sede de Repercussão Geral 
no REx nº 870947, deverá ser acrescido de correção monetária pelo Índice 
de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a contar da data do arbi-
tramento (S. 362, STJ), bem como os juros de mora, com base nos índices 
aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 
De outra banda, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face 
da SERASA, uma vez que não deve ser responsabilizada por culpa de terceiro.
Em vista da sucumbência da parte autora em relação ao pedido de indeniza-
ção por danos materiais, no valor de R$ 115.284,08, condeno-a, com base no 
artigo 86, caput do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios de 10% sobre esse valor em favor dos demandados, tocando 5% 
para de cada um deles. Quando da elaboração do cálculo das custas finais, 
deverá a contadoria judicial fazer a devida compensação com os valores já de-
sembolsados inicialmente. Com relação ao pedido de indenização por danos 
morais, considerando que a parte autora sucumbiu em menor parte - apenas 
no tocante ao quantum, de difícil previsão porque estabelecido por arbitramen-
to do juízo - em obediência ao disposto no art. 86, parágrafo único do NCPC, 
condeno o Estado do Acre ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor 
da condenação em favor da parte autora. Condeno, ainda, o Estado réu ao 
ressarcimento integral das custas processuais adiantadas pela parte autora às 
pp. 18/19, para processar seu pedido de indenização por danos morais. Isenta 
de custas a Fazenda Pública.Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 
496, § 3º II).Após o trânsito em julgado e pagamento das custas processuais, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

JUIZ(A) DE DIREITO ZENAIR FERREIRA BUENO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CREUZIANE SANTOS DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0147/2018

ADV: MARIA APARECIDA PEREIRA (OAB 3541/AC), JOÃO PAULO DE ARA-
GÃO LIMA (OAB 3744/AC) - Processo 0010497-81.2014.8.01.0001 - Procedi-
mento Comum - Jurisdição e Competência - AUTOR: Ronaldo José Alves dos 
Reis - RÉU: Município de Porto Acre - Diante do exposto, resta evidenciado que 
o demandante se viu subtraído do direito ao recebimento de verbas Constitu-
cionais trabalhistas de natureza alimentar, motivo pelo qual, com substrato na 
atual jurisprudência do STF, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 
condenar o Município de Porto Acre ao pagamento das seguintes verbas ao 
autor:1) saldo de salário correspondente a 17 dias do mês de agosto de 2012 
(p. 19), no valor de R$ 736,66 (setecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis 
centavos), calculados com base na última remuneração percebida pelo recla-
mante (p. 82);2) dobro das férias atinentes aos períodos concessivos de 2010 
e 2011, acrescidas do terço Constitucional, no valor de 16.000 (dezesseis mil 
reais), calculadas com base no salário de R$ 3.000,00 do ano de 2009 e 2010 
(pp. 187/191);3) férias integrais simples relativamente ao período concessivo 
de 2012, acrescida do respectivo terço Constitucional, no valor de R$ 1.733,33 
(mil e setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), calculadas com 
base no salário base de R$ 1.300,00 (p. 194);5) férias proporcionais a 08/12 
avos atinentes ao período aquisitivo de 2012 que estava em curso quando do 
desligamento, acrescido do respectivo terço Constitucional calculado sobre as 
férias proporcionais, no valor de R$ 1.155,54 (um mil e cento e cinquenta e 
cinco reais e cinquenta e quatro centavos), calculadas com substrato no salário 
de R$ 1.300,00 (pp. 195/196);7) gratificação natalina proporcional de 08/12 
avos, alcançando o valor de R$ 866,66 (oitocentos e sessenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos), também calculadas com substrato no salário de 
R$ 1.300,00.O montante da condenação deverá ser acrescido de juros mora-
tórios pelo índice de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, 
na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo Índice de 
Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ambos a contar a partir do 
vencimento das respectivas obrigações, em valor a ser apurado em liquidação 
de sentença.Com fulcro no artigo 85, § 3º, I do NCPC, fixo os honorários ad-
vocatícios sucumbenciais, devidos pelo réu, em 10% sobre o valor da causa 
atualizado, em vista da regra contida no § 4º, III do mesmo artigo, atendidos 
o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço a natureza e a im-
portância da causa e o trabalho realizado pelo advogado assim como o tempo 
exigido para o seu serviço.Em virtude do valor da condenação, esta sentença 
não se submete ao instituto da remessa necessária (CPC, art. 496, § 3º, III).

ADV: JAMILE NAZARE DUARTE MORENO JARUDE (OAB 3369/AC) - Pro-
cesso 0706806-13.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Licença Prêmio 
- REQUERENTE: Nazle Maria Fecury de Mello Feres - REQUERIDO: Estado 
do Acre - Com fundamento no item B.1. do Anexo do Provimento nº 16/2016 da 

Corregedoria Geral da Justiça, certifico a realização do seguinte ato ordinató-
rio: fica a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-
-se acerca da contestação apresentada, podendo apresentar provas sobre a 
questão preliminar (art. 351 do CPC/15).

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC), LANA 
DOS SANTOS RODRIGUES SANTIAGO (OAB 4273/AC), THÊMIS DE SOU-
ZA SANTIAGO (OAB 4831/AC) - Processo 0710629-92.2017.8.01.0001 - Pro-
cedimento Comum - Reintegração - REQUERENTE: Efigenio da Silva Moura 
- REQUERIDO: Estado do Acre- Secretaria Estadual de Saúde - Com funda-
mento no item B.1. do Anexo do Provimento nº 16/2016 da Corregedoria Geral 
da Justiça, certifico a realização do seguinte ato ordinatório: fica a parte autora 
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da contesta-
ção apresentada, podendo apresentar provas sobre a questão preliminar (art. 
351 do CPC/15).

ADV: THÊMIS DE SOUZA SANTIAGO (OAB 4831/AC), LANA DOS SANTOS 
RODRIGUES SANTIAGO (OAB 4273/AC), FRANCISCO SILVANO RODRI-
GUES SANTIAGO (OAB 777/AC) - Processo 0712660-85.2017.8.01.0001 - 
Procedimento Comum - Servidor Público Civil - AUTORA: Daniela de Freitas 
Ferreira - RÉU: Estado do Acre- Secretaria Estadual de Saúde - Com funda-
mento no item B.1. do Anexo do Provimento nº 16/2016 da Corregedoria Geral 
da Justiça, certifico a realização do seguinte ato ordinatório: fica a parte autora 
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da contesta-
ção apresentada, podendo apresentar provas sobre a questão preliminar (art. 
351 do CPC/15).

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC), LANA 
DOS SANTOS RODRIGUES SANTIAGO (OAB 4273/AC), THÊMIS DE SOU-
ZA SANTIAGO (OAB 4831/AC) - Processo 0713704-42.2017.8.01.0001 - Pro-
cedimento Comum - Nulidade - REQUERENTE: Clicia Maria Silva Cordeiro 
de Menezes - REQUERIDO: Estado do Acre - Secretaria Estadual de Saúde 
- Com fundamento no item B.1. do Anexo do Provimento nº 16/2016 da Corre-
gedoria Geral da Justiça, certifico a realização do seguinte ato ordinatório: fica 
a parte autora intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acer-
ca da contestação apresentada, podendo apresentar provas sobre a questão 
preliminar (art. 351 do CPC/15).

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC), LANA 
DOS SANTOS RODRIGUES SANTIAGO (OAB 4273/AC), THÊMIS DE SOU-
ZA SANTIAGO (OAB 4831/AC) - Processo 0713778-96.2017.8.01.0001 - Pro-
cedimento Comum - Servidor Público Civil - AUTORA: Ana Zita Vasquez Sosa 
- RÉU: Estado do Acre - Secretaria Estadual de Saúde - Com fundamento 
no item B.1. do Anexo do Provimento nº 16/2016 da Corregedoria Geral da 
Justiça, certifico a realização do seguinte ato ordinatório: fica a parte autora 
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da contesta-
ção apresentada, podendo apresentar provas sobre a questão preliminar (art. 
351 do CPC/15).

ADV: SYLMARA MATOS E SILVA (OAB 3955/AC) - Processo 0714199-
86.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Servidor Público Civil - AUTORA: 
Vera Lúcia da Silva Lima - RÉU: Estado do Acre - Com fundamento no item B.1. 
do Anexo do Provimento nº 16/2016 da Corregedoria Geral da Justiça, certifico 
a realização do seguinte ato ordinatório: fica a parte autora intimada para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da contestação apresentada, 
podendo apresentar provas sobre a questão preliminar (art. 351 do CPC/15).

Pauta de Audiência - Período: 11/09/2018 até 30/09/2018
Vara : 2ª Vara de Fazenda Pública
11/09/18 08:30 : Conciliação
Processo: 0700003-77.2018.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Servidor Público Civil
Autor : Francisco Pacífico da Silva
Advogado : OAB 3803/AC - Samarah Rejany Motta Lopes
Réu : Fundação de Recursos Humanos da Cultura e do Desporto
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 08:50 : Conciliação
Processo: 0701747-44.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Michel Marques Abrahão
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 09:10 : Conciliação
Processo: 0703222-35.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Sebastião Cardoso de Souza
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Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 09:30 : Conciliação
Processo: 0712352-83.2016.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Ré : Thais Laiandy de Souza Dantas
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 09:50 : Conciliação
Processo: 0713346-14.2016.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Paulo Roberto de Lima Andrade
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 10:10 : Conciliação
Processo: 0700243-03.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Ré : Jeneanes da Costa Souza
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 10:30 : Conciliação
Processo: 0700251-77.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Antônio Irio Melo da Silva
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 10:50 : Conciliação
Processo: 0701254-67.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Silvaldo Barbosa Sereno
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

11/09/18 11:10 : Conciliação
Processo: 0702044-51.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Requerente : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour - FEM
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Requerido : Tissiano da Silveira
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 08:30 : Conciliação
Processo: 0703059-55.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Jones Dari Goettert
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 08:50 : Conciliação
Processo: 0703054-33.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Alcides Escurra Barros
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 09:10 : Conciliação
Processo: 0703209-36.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Ré : Luziane Silva Borges
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 09:30 : Conciliação
Processo: 0703230-12.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Paolo Pereira de Almeida
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 09:50 : Conciliação
Processo: 0703465-76.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Ré : Elini Cordeiro Coelho
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 10:10 : Conciliação
Processo: 0703487-37.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Nazareno de Oliveira Lima
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 10:30 : Conciliação
Processo: 0703498-66.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigações
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Romualdo Silva Medeiros
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 10:50 : Conciliação
Processo: 0702388-32.2017.8.01.0001 : Prestação de Contas - Exigidas
Assunto principal : Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour - FEM
Advogada : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Réu : Francisco Clevis Mustafá da Silva
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

12/09/18 11:10 : Conciliação
Processo: 0708242-75.2015.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Dano ao Erário
Autor : Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour
Proc Jurd : OAB 3926/AC - KAMYLA FARIAS DE MORAES
Proc Juríd : OAB 3776/AC - Marcelo da Silva Pereira
Ré : Maria Carine Pereira de Sousa
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/18 08:30 : Conciliação
Processo: 0705524-71.2016.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente : Municipio de Rio Branco
ProcMunc : OAB 2546/AC - James Antunes Ribeiro Aguiar
ProcMunc : OAB 2180/AC - Joseney Cordeiro da Costa
Requerido : Zenildo Vieira da Silva
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/18 08:50 : Conciliação
Processo: 0700161-35.2018.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Indenização por Dano Moral
Requerente : Luiz Miguel Silva da Matta
Advogado : OAB 3446/AC - Alfredo Severino Jares Daou
Requerido : Instituto de Administração Penitenciaria do Acre - Estado do Acre
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/18 09:10 : Conciliação
Processo: 0701460-81.2017.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Indenização por Dano Moral
Autora : Sonia Alencar de Oliveira
Advogada : OAB 2779/AC - Silvana Cristina de Araujo Veras
Advogado : OAB 2777/AC - Sergio Farias de Oliveira
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Réu : Estado do Acre
ProcEst. : OAB 2567/AC - Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana
Réu : Município de Xapuri
Réu : Hospital Epaminondas Jacomé
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/18 09:30 : Conciliação
Processo: 0708059-70.2016.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Pagamento
Requerente : Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - De-
pasa
Proc Jurd : OAB 3098/AC - Kelen Rejane Nunes Sobrinho
Proc Jurd : OAB 3510/AC - Larissa Ferreira da Silva
Proc Jurd : OAB 2669/AC - Rafaela Maciel Ferreira
ProcEst. : OAB 2809/AC - Maria Jose Maia Nascimento
Requerido : Cic Construções e Comercio Ltda
Requerido : Engel - Engenharia Elétrica e de Sistemas Ltda.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/18 09:50 : Conciliação
Processo: 0700222-27.2017.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Multas e demais Sanções
Autor : Depasa - Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento
Proc Jurd : OAB 2669/AC - Rafaela Maciel Ferreira
Proc Jurd : OAB 3098/AC - Kelen Rejane Nunes Sobrinho
Proc Jurd : OAB 3510/AC - Larissa Ferreira da Silva
ProcEst. : OAB 3502/AC - Neyarla de SouzaPereira
ProcEst. : OAB 2877/AC - Harlem Moreira de Sousa
ProcEst. : OAB 2809/AC - Maria Jose Maia Nascimento
Réu : Inovare - Serviços e Projetos Ltda
Réu : Lima Pinheiro Construtora Ltda.
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/18 10:10 : Conciliação
Processo: 0701177-24.2018.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Gratificações Estaduais Específicas
Autora : Maria Marilene Barreto
Advogada : OAB 2078/AC - Aline Moraes de Almeida Silva
Advogado : OAB 3306/AC - Paulo Jose Borges da Silva
Réu : Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura e do
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

13/09/18 10:30 : Conciliação
Processo: 0700711-30.2018.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Sistema Remuneratório e Benefícios
Requerente : Maria de Nazaré de Souza Fragoso
Advogada : OAB 2078/AC - Aline Moraes de Almeida Silva
Advogado : OAB 3306/AC - Paulo Jose Borges da Silva
Requerido : Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Cultura 
e do
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

18/09/18 08:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0708794-40.2015.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Obrigação de Fazer / Não Fazer
Autor : Manoel Leandro da França
D. Pública : OAB 238475/SP - Juliana Marques Cordeiro
D. Pública : OAB 2592/AC - Roberta de Paula Caminha
D. Pública : OAB 2493/AC - Flavia do Nascimento Oliveira
D. Pública : OAB 2884/AC - Aryne Cunha do Nascimento
Réu : Estado do Acre
ProcEst. : OAB 4229/AC - Luciano Fleming Leitão
ProcEst. : OAB 3884/AC - Saulo Lopes Marinho
ProcEst. : OAB 4414/AC - Avelino Ferreira Barbosa Filho
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

18/09/18 09:30 : Instrução e Julgamento
Processo: 0711729-53.2015.8.01.0001 : Procedimento Comum
Assunto principal : Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente : César Augusto Rocha Coelho
D. Pública : OAB 2493/AC - Flavia do Nascimento Oliveira
Requerido : Estado do Acre
ProcEst. : OAB 3884/AC - Saulo Lopes Marinho
ProcEst. : OAB 2567/AC - Maria Eliza Schettini Campos Hidalgo Viana
Qtd. pessoas (audiência) : 2
Situação da audiência : Pendente

3ª VARA DE FAMÍLIA
JUIZ(A) DE DIREITO MAHA KOUZI MANASFI E MANASFI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DWAN MOURA LIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0224/2018

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC), LANA 
DOS SANTOS RODRIGUES SANTIAGO (OAB 4273/AC), FABIO SANTOS 
DE SANTANA (OAB 4349/AC), KELLY CRISTINA SILVA DA FONSECA (OAB 
4330/AC) - Processo 0700220-23.2018.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: E.V.S.L.  - REQUERIDO: N.S.S.  - Acolho 
a manifestação do Ministério Público às fls. 46/47.Intimem-se as partes, por 
meio de seu procurador judicial constituído nos autos para, no prazo de 05 
(cinco) dias, promoverem a especificação das provas que desejam ver produ-
zidas em audiência.Especificadas ou não as provas, determino a realização 
de estudo do caso, com apresentação de relatório no prazo de 20 (vinte) dias.
Sobrevindo o precitado relatório, intimem-se as partes para, no prazo de 05 
(cinco) dias, se manifestarem acerca de seu conteúdo.Após, voltem-me con-
clusos.Providências de estilo.

ADV: MARIA DA GRACA BOTELHO FROTA (OAB 1753/AC) - Processo 
0703232-45.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - Guarda - REQUEREN-
TE: K.F.M. e outro - Acolho o Parecer Ministerial de fl. 31.Intime-se a parte 
requerente, por meio de sua procuradora constituída nos autos para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, devendo incluir também no polo pas-
sivo da ação os avós maternos e avó paterna, tendo em vista tratar-se de litis-
consórcio passivo necessário, incluindo as devidas qualificações necessárias, 
sob pena de indeferimento da petição inicial (Parágrafo Único, do art. 321, do 
CPC).Providências de estilo.

ADV: JÚLIO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA (OAB 1718/AC) - Processo 
0705673-33.2017.8.01.0001 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dis-
solução - REQUERIDO: N.S.S. - Dê-se vista à parte apelada para apresentar 
contrarrazões no prazo de 15(quinze) dias. (CPC/2015, art. 1.010, § 1º).A se-
guir, abra-se vista ao Ministério Público.Após, decorrido o prazo, com ou sem 
as contrarrazões, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

ADV: FLORIANO EDMUNDO POERSCH (OAB 654/AC), THIAGO VINICIUS 
GWOZDZ POERSCH (OAB 3172/AC), MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 
4316/AC) - Processo 0706212-96.2017.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial 
Nº 5.478/68 - Revisão - REQUERENTE: C.O.P. - Ante o exposto, ACOLHO 
parcialmente o pedido veiculado na inicial e determino que as visitas sejam 
realizadas em finais de semanas alternados, iniciando às 11h de sábado até 
às 18h de domingo, sempre observando o melhor interesse das menores, o 
que faço com fundamento no art. 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do 
Adolescente c/c artigo 487, I, do CPC e declaro extinto o feito, com resolução 
do mérito.Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Sem custas. Certificado o 
trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se as anotações devi-
das e baixas cabíveis.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0225/2018

ADV: MARIA VANDERLEIA DE SÁ COSTA GIRARDI (OAB 3806/AC) - Pro-
cesso 0700571-93.2018.8.01.0001 - Procedimento Comum - União Estável ou 
Concubinato - REQUERENTE: I.C.S.C. - esclareço que cabe à parte instruir 
os autos com os documentos necessários, sob pena de arcar com os ônus 
decorrentes de sua omissão.sendo assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias 
para que a parte autora cumpra o item “iv” da decisão de fl. 30.providências 
de estilo.

ADV: MAYKO DE SOUZA AGUIAR (OAB 3711/AC) - Processo 0704575-
76.2018.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUE-
RENTE: L.H.M.A. e outro - Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a 
parte autora adote as seguintes providências, sob pena de indeferimento da 
inicial:i) corrija o polo ativo da demanda, considerando que T. H. M.A. é maior 
de idade (fl. 45), e não pode ser representado por sua genitora, juntando, em 
seguida, a respectiva procuração e declaração de hipossuficiência.Providên-
cias de estilo.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0226/2018

ADV: MARIA FABIANY DOS SANTOS ANDRADE (OAB 4650/AC) - Proces-
so 0709278-84.2017.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Re-
visão - REQUERENTE: H.T.B.M.C.M. - REQUERIDA: M.E.V.M. - Instrução e 
Julgamento Data: 28/05/2018 Hora 08:00 Local: 3ª Vara de Família Situacão: 
Pendente
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ADV: IGOR PORTO AMADO (OAB 3644/AC), JACQUELINE ANTONIO SA-
RKIS (OAB 123051/MG), LUIZ ANTÔNIO FONSECA DE SOUZA (OAB 53035/
MG) - Processo 0709516-06.2017.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Fixação - REQUERIDO: L.F.Z. - Como é sabido, os alimentos são 
prestações que tem por finalidade satisfazer as necessidades vitais, ou seja, 
de suma importância para a manutenção da vida de quem não pode provê-las 
por si. Assim, indefiro o pedido de fls. 324/327, em razão de não ser viável, 
tirar de um filho em detrimento de outro, o que é essencial, primordial para sua 
mantença.Designe-se dia e hora para audiência de instrução e julgamento, 
observadas as comunicações necessárias.Faculto as partes a produção de 
provas em audiência.Providências de estilo.

ADV: IGOR PORTO AMADO (OAB 3644/AC), JACQUELINE ANTONIO SA-
RKIS (OAB 123051/MG), LUIZ ANTÔNIO FONSECA DE SOUZA (OAB 53035/
MG) - Processo 0709516-06.2017.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 
5.478/68 - Fixação - REQUERIDO: L.F.Z. - Instrução e Julgamento Data: 
28/05/2018 Hora 08:30 Local: 3ª Vara de Família Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0227/2018

ADV: REGIANE MARCIA GOMES BATISTA (OAB 2804/AC), SONIA 
MARIA FERNANDES PEREIRA (OAB 3234/AC) - Processo 0715448-
72.2017.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUE-
RENTE: M.C.S.  - REQUERIDO: L.J.S.  - Acolho o Parecer Ministerial de fls. 
123/124.A parte requerente formulou pedido de tutela de urgência de natureza 
antecipada para a minoração da pensão alimentícia devida para 10% (dez) 
por cento sobre vencimento-base do autor, porém, em face da míngua docu-
mentação acostada aos autos, não restaram evidenciados os requisitos auto-
rizadores para o acolhimento da tutela de urgência, razão pela qual indefiro 
a pretendida antecipação de tutela.Designe-se dia e hora para audiência de 
instrução e julgamento, observadas as comunicações necessárias.Faculto as 
partes a produção de provas em audiência.Providências de estilo.

ADV: REGIANE MARCIA GOMES BATISTA (OAB 2804/AC), SONIA 
MARIA FERNANDES PEREIRA (OAB 3234/AC) - Processo 0715448-
72.2017.8.01.0001 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - RE-
QUERENTE: M.C.S.  - REQUERIDO: L.J.S.  - Instrução e Julgamento Data: 
29/05/2018 Hora 08:00 Local: 3ª Vara de Família Situacão: Pendente

1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIA JOSÉ EPAMINONDAS TOMÉ DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WANDERLEY NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0089/2018

ADV: GLEICE LOPES DE ANDRADE (OAB 4037/AC) - Processo 0500467-
22.2017.8.01.0001 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Homicídio 
Simples - MEN INF: V.S.M.  - Apresentar as alegações finais, no prazo de 05 
(cinco) dias.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0090/2018

ADV: JOSAFÁ DA COSTA MENDONÇA (OAB 4514/AC) - Processo 0000896-
97.2017.8.01.0081 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Semiliberdade 
- MEN INF: K.B.A.M.  - Autos n.º 0000896-97.2017.8.01.0081  Ato Ordinatório 
(Provimento COGER nº 13/2016, item XX)   Dá ao advogado da parte, Dr. 
Josafá da Costa Mendonça, por intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar-se acerca do relatório do programa de semiliberdade às fls. 92/102.    
Rio Branco (AC),  07 de maio de 2018.  Lúcia Maria Batista  AD Vincula  Téc-
nico Judiciário 

2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ WAGNER FREITAS PEDROSA ALCÂNTARA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTÔNIO JOSÉ CAPISTANA DE BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0139/2018

ADV: ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC) - Processo 0600008-
45.2018.8.01.0081 - Guarda - Maus Tratos - REQUERENTE: A.F.M.L.  - A 
despeito do afirmado na petição de p. 29/30, oportuno destacar que esta Uni-
dade encontrava-se desprovida de Magistrado titular, de sorte que somente 

na data de ontem (02/05/2018) assinei termo de posse como Juiz titular desta 
Especializada. Razão disso, o agendamento de audiências era restrito apenas 
aos processos com réus presos, menores em acolhimento institucional e me-
didas urgentes, o que ensejou a morosidade no que tange ao cumprimento da 
diligência determinada nestes autos. Destarte, mantenho o Despacho de p. 
23, devendo a Secretaria cumpri-lo com brevidade. Expeça-se o necessário. 
Intime-se.

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER

JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉA DA SILVA BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADERLANY DE MENEZES REZENDE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2018

ADV: MARCIO JUNIOR DOS SANTOS FRANCA (OAB 2882/AC), ALDO 
ROBER VIVAN - Processo 0012074-60.2015.8.01.0001 (processo principal 
0016939-68.2011.8.01.0001) - Insanidade Mental do Acusado - Lesão Corpo-
ral - REQUERIDA: K.K.F.S. - Decisão: O laudo pericial apresentado pelo perito 
médico nomeado, responde a todos os quesitos apresentados pelas partes, 
não deixando dúvidas quanto ao estado salutar da pericianda à época dos 
fatos. Há no laudo a informação de que a pericianda apresentou-se no dia da 
perícia, apresentou Laudo F25.1. Tem atitude imprópria para a entrevista, com 
choro, se refere à episódios visuais (vultos) e auditivos (pessoas falando com 
ela), alega humor depressivo. Tem prescrições médicas para tratamento de 
psicose e iniciou tratamento no HOSMAC em 2009, segundo informações da 
pericianda devido a quadros psicóticos e depressivos, desde a infância. Sobre 
o ocorrido a pericianda relatou: “Não sabe de nada, que não lembra de nada”. 
O laudo pericial concluiu que a pericianda é portadora de doença mental, sua 
enfermidade é permanente. Oferece risco ao convívio social, além de ser vio-
lenta, acaso não faça uso da medicação. Em razão de sua doença mental a 
pericianda era ao tempo da ação portadora de doença mental. Em virtude da 
doença mental era incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos que cometeu. 
Assim, resta evidente que, tanto na época dos fatos que ensejaram a represen-
tação criminal da acusada, bem como em espaço de tempo anterior, a acusado 
já demonstrava sinais de sua enfermidade. Isso posto, homologo o resultado 
do Laudo Pericial apresentado pelo profissional médico, concluo que a acusa-
da I M S F, é inimputável, uma vez que apresentou anomalia psíquica. Por con-
seguinte, determino o arquivamento destes autos de Incidente de Insanidade 
Mental n.º 0012074760.2015.8.01.0001 e a retirada da suspensão dos autos 
de Ação Penal n.º 0016939-68.2011.8.01.0001 e regular prosseguimento, nos 
termos do art. 151 do Código de Processo Penal. Dê-se ciência à representan-
te do Ministério Público. Intimem-se as partes e seus representantes. 

ADV: MARCELO NERI LEITE (OAB 3887/AC) - Processo 0800951-
03.2013.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de domi-
cílio - REQUERIDO: A.M.F.D. - Decisão: 1. Ante a tempestividade e presentes 
os pressupostos do recurso, recebo a apelação. 2. Dê-se vista ao Defensor 
Público Dr. Bruno Bispo de Freitas para oferecer as contrarrazões, no prazo 
legal, com o encaminhamento do CD-R contendo os áudios da audiência de 
instrução e julgamento. 3. Decorrido o prazo legal, com as razões ou sem elas, 
remeta-se estes autos à Instância Superior, por sua Câmara Criminal, com as 
nossas homenagens, conforme preceitua o artigo 601, do CPP. 4. Certifique-se 
a tempestividade do recuso. 5. Cumpra-se, com brevidade.

VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
JUIZ(A) DE DIREITO EDINALDO MUNIZ DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SAMARA QUEIROZ BENTO OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0210/2018

ADV: CLAUDIO TROMBINI BERNARDO (OAB 24857/PR) - Processo 
0004482-57.2018.8.01.0001 - Carta Precatória Cível - Atos executórios - RE-
QUERENTE: Vladimir Trovino Guedes  - REQUERIDO: Ympactus Comercial 
Ltda - Me (telexfree)  - Fica a parte autora intimada para juntar aos autos des-
ta carta precatória o pagamento do preparo, no valor de R$ 82,58 (oitenta e 
dois reais e cinquenta e oito centavos), conforme Tabela “H”, do Provimento 
COGER nº 13/2017. A guia para pagamento do preparo poderá ser impressa 
através da internet, no site do tribunal de justiça do Acre, através do link:https://
esaj.tjac.jus.br/ccpweb/iniciarCalculoDeCustas.do?cdTipoCusta=1flTipoCusta
=0cdServicoCalculoCusta=690003. De acordo com as Normas Gerais da Cor-
regedoria Geral da Justiça/AC, a não remessa do comprovante de pagamento 
do preparo, no prazo de 30 (trinta) dias,  importará na devolução da Carta 
Precatória sem cumprimento. 
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VARAS CRIMINAIS

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI
E AUDITORIA MILITAR

JUIZ(A) DE DIREITO ALESSON JOSÉ SANTOS BRAZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NAHYMA SANTIAGO DE ARAÚJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0132/2018

ADV: MAX ELIAS DA SILVA ARAUJO (OAB 4507/AC) - Processo 0008029-
42.2017.8.01.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi-
cado - ACUSADO: T.M.B.  - Autos n.º 0008029-42.2017.8.01.0001 ClasseAção 
Penal de Competência do JúriVítima do FatoSilas Alves dos SantosAcusado-
Tómaz Menezes de BritoDecisão1. Nos termos do art. 461 do CPP, defiro a oi-
tiva imprescindível das testemunhas arroladas pelas partes (pp. 349 e 354).2. 
Não há requerimentos de outras provas a serem produzidas ou exibidas no 
plenário do Júri.3. Utilizo o relatório da decisão de pronúncia para fins do art. 
423, II do Código de Processo Penal.4. Destaque-se data próxima, observan-
do-se o disposto no art. 429, II, do CPP, para o julgamento do réu pelo Júri.5. 
Junte-se a certidão de antecedente criminal emitida pelo SAJ.6. Expeçam-se 
as comunicações necessárias, requisitando-se o réu e intimando-se as teste-
munhas (p. 349).7. Indefiro o pedido de desentranhamento, formulado na pe-
tição de p. 354, do documento de pp. 224/225, pois em que pese não guardar 
relação com mérito da causa, foi o documento que subsidiou o pedido de adia-
mento da audiência de p. 223.8. Intimem-se. Publique-se.Rio Branco-(AC), 03 
de maio de 2018.Alesson José Santos BrazJuiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0133/2018

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC), WES-
LEY BARROS AMIN (OAB 3865/AC), MAX ELIAS DA SILVA ARAUJO (OAB 
4507/AC) - Processo 0006426-31.2017.8.01.0001 - Ação Penal de Competên-
cia do Júri - Homicídio Qualificado - ACUSADO: E.C.A. e outro - Autos n.º 
0006426-31.2017.8.01.0001 ClasseAção Penal de Competência do JúriVíti-
ma do FatoLuana Santos da CostaAcusadoErbson da Costa Araújo e outro-
DespachoTratando-se de testemunha presa (p. 412), dispenso a expedição 
de mandado de intimação, bastando a requisição para a sua apresentação 
em plenário pela escolta do IAPEN.Razão disso, defiro em parte o pedido da 
defesa (p. 434), determinando a apresentação para oitiva no julgamento do 
dia 14.05.2018, mediante ofício de requisição, da testemunha WELINGTON 
BATISTA DE MELO, que atualmente encontra-se encarcerado na Unidade de 
Regime Fechado Francisco de Oliveira Conde, Pavilhão H, cela 16.Cumpra-se 
com urgência.Proceda-se com a liberaçãos nos autos dos documentos que 
guardam relação com presente feito.Publique-se.Rio Branco-AC, 03 de maio 
de 2018.Alesson José Santos BrazJuiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0134/2018

ADV: CLAUDIO ROBERTO MARREIRO DE MATTOS (OAB 2768/AC) - Proces-
so 0008711-94.2017.8.01.0001 - Ação Penal de Competência do Júri - Crime 
Tentado - ACUSADO: C.A.S.B. e outro - Autos n.º 0008711-94.2017.8.01.0001 
ClasseInquérito PolicialVítima do FatoEuller Bruno Silva dos SantosIndiciado-
Carlos Alberto da Silva Barbosa e outroDecisãoAnalisando os autos, em juízo 
prévio de admissibilidade da peça acusatória, depreende-se dos fatos narra-
dos a titularidade do Ministério Público Estadual para a ação penal, bem como 
a adequação, em tese, da conduta descrita ao tipo penal consignado, confor-
me o disposto no art. 41 do CPP, estando os indiciados devidamente qualifica-
dos.Apesar de não constar laudo pericial nos autos, a materialidade do crime 
de homicídio tentado evidencia-se pela recognição visuográfica de local (fls. 
07/20), pelo relatório de missão policial de fls. 21/32, pelo relatório de investi-
gação policial (fls. 47/57) e relatório de atendimento do SAMU (pp. 61/62), os 
quais foram instruídos com diversas fotografias que demonstram a gravidade 
das lesões causadas no ofendido.Os indícios da autoria pelos depoimentos de 
pp. 38, 39/40 e termo de reconhecimento de pessoa por fotografia (pp. 42).Por 
outro lado, encontrando-se presentes os pressupostos imprescindíveis para 
o exercício da ação penal, e não se vislumbrando quaisquer das situações 
previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia de pp. 118/121 para efeitos de 
lei contra CARLOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA, vulgo “Buga” e GABRIEL 
SOARES DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, 
c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.Das Determinações da Secretaria:Na pers-
pectiva dos artigos 406 a 409 do CPP, determino:1. A expedição dos mandados 
de citação dos denunciados para responderem à acusação, por escrito, e por 
meio de advogado ou de Defensor Público, no prazo de 10 (dez) dias (art. 406, 
§1º do CPP).1.1. Faça-se constar dos mandados que os réus estão PRESOS 
e que a finalidade da citação é para que eles se defendam do seguinte fato 

criminoso “Consta no incluso no Inquérito Policial nº. 83/2017, oriundo da De-
legacia de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, que no dia 05 de março de 
2017, por volta das 19 horas, na esquina da Travessa Vitória com a rua Minas 
Coelho, bairro Montanhês, nesta cidade e comarca de Rio Branco-AC, CAR-
LOS ALBERTO DA SILVA BARBOSA, alcunha “Buga”, contanto com o auxilio e 
comunhão de desígnios de GABRIEL SOARES DE SOUZA, impelidos por mo-
tivo torpe, iniciaram a execução do ato de matar EULLER BRUNO SILVA DOS 
SANTOS ao desferir vários disparos de arma de fogo contra ele, causando-lhe 
lesões corporais descritas nos relatórios policiais que constam do inquérito 
policial, só não alcaçando o resultado morte por circunstâncias alheias a von-
tade. A execução do crime deu-se com o emprego de recurso que dificultou a 
defesa da vítima”.1.2. Faça-se constar ainda do mandado que, na resposta, o 
acusado “poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua de-
fesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar, até no máximo, 08 (oito) testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária “ (art. 406, § 3º, do CPP).1.3. 
Consigne-se, outrossim, que não apresentada a resposta no prazo legal ou se, 
citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado um dos Defensores Públi-
cos atuantes neste Juízo para oferecê-la (art. 408, CPP)2. Se o réu declarar 
que não tem condição de contratar advogado ou se ficar inerte, nomeio desde 
já a Defensora Pública desta Comarca, que deverá ter vista dos autos para fins 
de direito (art. 408, CPP).3. Apresentada a resposta à acusação:a) Caso haja 
pedido de absolvição sumária ou preliminares prejudiciais ao mérito, dê-se vis-
ta dos autos ao Ministério Público e após conclusos; b) Apresentada a defesa 
apenas com rol de testemunhas, deixando a parte ré para analisar o mérito 
por ocasião das últimas alegações, designe-se audiência de instrução e julga-
mento, expedindo-se as intimações e requisições necessárias, inclusive expe-
dindo carta precatória se for o caso.4. Restando infrutífera a citação pessoal 
dos denunciados, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.5. Proceda-se 
à evolução de classe de Inquérito Policial para Ação Penal pelo rito do Júri, 
alterando assunto principal para “Crime tentado”, atualizando-se o histórico 
de partes.6. Junte-se a certidão de antecedente criminal emitida pelo SAJ em 
nome dos acusados.7. Oficie-se ao Instituto de Criminalística requisitando: o 
envio do laudo de exame de corpo de delito da vítima Euller Bruno Silva dos 
Santos, solicitado pela Autoridade Policial à p. 65, bem como o laudo de local 
de crime, requisitado à p. 60. Prazo: 05 (cinco) dias.8. Oficie-se ao Hospital 
de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), requisitando o prontuário 
médico da vítima/paciente Sr. Euller Bruno Silva dos Santos, RG nº 1237183-1/
SSP-AC, nascido em 02.05.1999, filho de Francisco Alzemir dos Santos e de 
Benedita dos Anjos Silva, com possível data de atendimento em 05.03.2017. 
Prazo: 05 (cinco) dias.9. Em relação ao item 4, informo que a prisão preventiva 
requerida pela Autoridade Policial às pp. 66/75 foi deferida às pp. 83/85.10. 
Intime-se. Publique-se.Cumpra-se com urgência.Rio Branco-(AC), 04 de maio 
de 2018.Alesson José Santos BrazJuiz de Direito

1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANNIEL GUSTAVO BOMFIM A. DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUCIO LOPES FELIX
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0130/2018

ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0000263-
98.2018.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - INDICIA-
DO: Marcos Cleber Chaves Silva  - [...] Ante o exposto, nos termos do art. 
107, inciso I, do Código Penal Brasileiro, julgo extinta a punibilidade do réu 
MARCOS CLEBER CHAVES SILVA, o que faço com fundamento no art. 62 do 
Código de Processo Penal.  Transitada em julgado a presente sentença, arqui-
vem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.   Sem 
custas.  Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se. 

ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0002413-
91.2014.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Siste-
ma Nacional de Armas - INDICIADO: Rogério de Souza Bezerra  - [...] Desse 
modo, transcorrido o lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, contados do 
recebimento da denúncia até a publicação da sentença, caminho outro não 
resta senão decretar a extinção da pretensão punitiva a que se encontrava 
subordinado o sentenciado ROGÉRIO DE SOUZA BEZERRA, como decre-
tada, tem-se para todos os efeitos legais, assim se procedendo por força dos 
dispositivos legais retro mencionados (Art. 107, IV, c/c Art. 109, V, Art. 110, § 1º, 
todos do Código Penal).  Superado o prazo recursal e observados os procedi-
mentos de estilo, dê-se baixa.  Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se 

ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0003686-
42.2013.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito 
- DENUNCIADO: Alexsandro de Souza  - [...] Diante do exposto, declaro extinta 
a punibilidade do denunciado ALEXSANDRO DE SOUZA, com fulcro no artigo 
107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso VI e V, ambos do Código 
Penal. Procedidas às comunicações de estilo e às necessárias anotações, 
arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0003987-
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47.2017.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - IN-
DICIADO: Wanderson Paiva da Silva  - [...] Ante o exposto, nos termos do 
art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro, julgo extinta a punibilidade do 
réu WANDERSON PAIVA DA SILVA o que faço com fundamento no art. 62 
do Código de Processo Penal.  Transitada em julgado a presente sentença, 
arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.  De-
creto o perdimento da fiança de fl. 63 em favor da União, a ser revertida ao 
Fundo Penitenciário Nacional  FUNPEN.   Sem custas.  Publique-se, registre-
-se, intime-se e cumpra-se. 

ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0005317-
08.2013.8.01.0070 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contravenções 
Penais - DENUNCIADO: Juarez Balbino da Cruz  - [...] Diante do exposto, 
declaro extinta a punibilidade do denunciado JUAREZ BALBINO DA CRUZ, 
com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, ambos 
do Código Penal. Procedidas às comunicações de estilo e às necessárias ano-
tações, arquivem-se. Decreto o perdimento e determino a destruição da faca 
 apreendida. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0008200-
04.2014.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - INDICIADO: Erismar Cordeiro Ximenes  - [...] Diante do 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CON-
DENAR o acusado ERISMAR CORDEIRO XIMENES, já qualificado no bojo 
dos autos como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, razão 
pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita obser-
vância ao disposto no art. 68, caput, Código Penal. Por imperativo legal, nos 
termos do art. 68 do Código Penal Pátrio, passo a individualizar a reprimen-
da do condenado, iniciando o processo trifásico pela fixação da pena base, 
de acordo com o art. 59 do mesmo Estatuto Repressor. a) Pena base: a.1  
culpabilidade: Culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar. a.2  
antecedentes: Trata-se o acusado de reú primário, sem maus antecedentes. 
a.3  conduta social: Poucos elementos se coletaram sobre a conduta social do 
denunciado, razão pela qual deixo de valorá-la. a.4  personalidade do agente: 
Poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela 
qual deixo de valorá-la. a.5  motivos: O motivo do delito se constitui no próprio 
tipo penal, não servindo como causa valorativa da pena. a.6  circunstâncias: 
Se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. a.7  consequên-
cias: As consequências do crime não ultrapassam aquelas que constituem a 
materialidade do delito em questão, não servindo de causa a exasperar a pena 
a.8  comportamento da vítima: Normal à espécie. Considerando as circuns-
tâncias judiciais apontadas no crime, fixo ao réu a pena-base, em 02 (dois) 
anos de reclusão. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Não concorrem 
circunstâncias atenuantes, nem agravantes para o réu. c) Causas de aumento 
e de diminuição: Não concorrem causas de aumento e de diminuição da pena, 
fixando-a, portanto,  em  02 (dois) anos de reclusão,  a qual, à míngua de 
outras causas modificadoras, torno definitiva e concreta. d) Pena de multa Em 
caráter cumulativo, condena-se, ainda, o acusado ao pagamento de 10 (dez) 
dias-multa, observando-se, para tanto, as diretrizes do Art. 59 do Código Pe-
nal, e os demais elementos acima analisados, tornando-a definitiva e concreta 
ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo cada, cujo recolhimento 
dar-se-á através de guia própria, até o 11º (décimo primeiro) dia do trânsito 
em julgado desta decisão, sob pena de ser lançada na dívida ativa do Estado 
(Art. 51, do Código Penal). e) Regime de Pena Em vista do quanto dispos-
to pelo art. 33, §2º,  c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento 
da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime ABERTO. f) 
Substituição de Pena Por força do que dispõe o Art. 44 e seguintes do Código 
Penal, converte-se a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, isto 
porque a condenação fora inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e por não 
ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e, ainda, 
por ser o réu tecnicamente primário, o que por certo admite como suficiente 
essa substituição, obrigando-se, por consequência, à prestação de serviços à 
comunidade, sob as seguintes condições: A prestação de serviços objeto da 
presente condenação consiste na atribuição gratuita de tarefas diversas por 
parte do réu, dentro de um período de 08 (oito) horas semanais, observando-
-se as suas aptidões, até que seja superado o cumprimento integral dessa 
decisão. Neste particular, deverá o réu ser encaminhado a VEPMA, a quem 
caberá a designação de audiência admonitória, bem como o monitoramento 
do fiel cumprimento das obrigações impostas. DISPOSIÇÕES FINAIS Isento o 
réu do pagamento das custas processuais em razão de ter sido assistido pela 
Defensoria Pública. Uma vez cumpridas as formalidades legais pertinentes, 
expeça-se carta de guia à Vara das Execuções para os fins que se fizerem 
necessários. Observada a regra do Art. 5º, LVII, da Constituição Federal, lance-
-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, oficiando-se, em seguida, ao 
Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos enquanto per-
durarem os efeitos desta condenação (Art. 15, III, da Carta Magna). Intime-se 
para o pagamento da multa imposta na forma do artigo 50 do CPB.  Publique-
-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.  
 
ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0011216-
97.2013.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - DENUN-
CIADO: Jean Carlos Paula Souza  - [...] Diante do exposto, declaro extinta 
a punibilidade do denunciado JEAN CARLOS PAULA SOUZA, com fulcro no 

artigo 107, inciso IV, primeira figura, c/c art. 109, inciso V, ambos do Códi-
go Penal. Procedidas às comunicações de estilo e às necessárias anotações, 
arquivem-se. Em relação ao celular apreendido, restitua-se ao sentenciado. 
Não sendo possível, decreto seu perdimento em favor de uma instituição com 
finalidade social, ficando a critério do diretor de foro da comarca e ou a VEPMA 
sua destinação para uma entidade com finalidade social, educacional ou pro-
fissionalizante cadastrada. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se 

ADV: FERNANDO MORAIS DE SOUZA (OAB 2415/AC) - Processo 0012627-
78.2013.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - DENUNCIADO: Haivo da Silva Brandão  - [...] Diante do 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CON-
DENAR o acusado HAIVO DA SILVA BRANDÃO, já qualificado no bojo dos 
autos, como incurso nas penas do art. 16, caput e parágrafo único, inciso IV da 
Lei 10.826/03, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, 
em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, Código Penal. Por impera-
tivo legal, nos termos do art. 68 do Código Penal Pátrio, passo a individualizar a 
reprimenda do condenado, iniciando o processo trifásico pela fixação da pena 
base para o crime, de acordo com o art. 59 do mesmo Estatuto Repressor. a) 
Pena base: a.1  culpabilidade: Culpabilidade normal a espécie, nada tendo a 
se valorar. a.2  antecedentes: o réu não é possuidor de maus antecedentes. 
a.3  conduta social: Poucos elementos se coletaram sobre a conduta social do 
denunciado, razão pela qual deixo de valorá-la. a.4  personalidade do agente: 
Poucos elementos se coletaram sobre a personalidade do agente, razão pela 
qual deixo de valorá-la. a.5  motivos: O motivo do delito se constitui no próprio 
tipo penal, não servindo como causa valorativa da pena. a.6  circunstâncias: 
Se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. a.7  consequên-
cias: As consequências do crime não ultrapassam aquelas que constituem a 
materialidade do delito em questão, não servindo de causa a exasperar a pena 
a.8  comportamento da vítima: Normal à espécie. Considerando as circunstân-
cias judiciais apontadas no crime, fixo ao réu a pena-base, em 03 (três) anos 
de reclusão. b) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Concorre a circuns-
tância atenuante da confissão. Reconheço-a e atenuo a pena em 06 meses. 
Entretanto deixo de aplicar o quantum, em razão da Súmula 231 do STJ que 
veda nessa fase de aplicação a fixação da pena abaixo do minimo legal em 
abstrato pelo que, passo a dosá-la no seu mínimo legal de 03 (três) anos de 
reclusão. Não concorrem circunstâncias agravantes. c) Causas de aumento e 
de diminuição: Não concorrem causas de aumento e de diminuição da pena, 
fixando-a, portanto,  em  03 (três) anos de reclusão,  a qual, à míngua de outras 
causas modificadoras, torno definitiva e concreta. d) Pena de multa Em caráter 
cumulativo, condena-se, ainda, o acusado ao pagamento de 10 (dez) dias-
-multa, observando-se, para tanto, as diretrizes do Art. 59 do Código Penal, e 
os demais elementos acima analisados, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do 
salário mínimo cada, cujo recolhimento dar-se-á através de guia própria, até 
o 11º (décimo primeiro) dia do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de 
ser lançada na dívida ativa do Estado (Art. 51, do Código Penal). e) Regime 
de Pena Em vista do quanto disposto pelo art. 33, §2º,  c, do Código Penal, o 
réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente 
dosada em regime ABERTO. f) Substituição de Pena Por força do que dispõe o 
Art. 44 e seguintes do Código Penal, converte-se a pena privativa de liberdade 
em restritiva de direitos, isto porque a condenação fora inferior a 04 (quatro) 
anos de reclusão e por não ter sido o crime cometido com violência ou grave 
ameaça à pessoa e, ainda, por ser o réu tecnicamente primário, o que por certo 
admite como suficiente essa substituição, obrigando-se, por consequência, à 
prestação de serviços à comunidade, sob as seguintes condições: A prestação 
de serviços objeto da presente condenação consiste na atribuição gratuita de 
tarefas diversas por parte do réu, dentro de um período de 08 (oito) horas 
semanais, observando-se as suas aptidões, até que seja superado o cumpri-
mento integral dessa decisão. Neste particular, deverá o réu ser encaminhado 
a VEPMA, a quem caberá a designação de audiência admonitória, bem como o 
monitoramento do fiel cumprimento das obrigações impostas. DISPOSIÇÕES 
FINAIS Isento o réu do pagamento das custas processuais em razão de ter 
sido assistido pela Defensoria Pública. Uma vez cumpridas as formalidades 
legais pertinentes, expeça-se carta de guia à Vara das Execuções para os fins 
que se fizerem necessários. Observada a regra do Art. 5º, LVII, da Constituição 
Federal, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, oficiando-se, em 
seguida, ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos en-
quanto perdurarem os efeitos desta condenação (Art. 15, III, da Carta Magna). 
Intime-se para o pagamento da multa imposta na forma do artigo 50 do CPB. 
Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se.  

3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANNIEL GUSTAVO BOMFIM A. DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIDE MACÊDO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0083/2018

ADV: ARMYSON LEE LINHARES DE CARVALHO (OAB 2911/AC), SILVIO DE 
SOUZA CARLOS (OAB 5059/AC) - Processo 0001021-77.2018.8.01.0001 - 
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas 
- ACUSADO: Verenilson Vieira dos Santos e outros - Ação Penal:0001021-
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-77.2018.8.01.0001Acusados: Verenilson Vieira dos Santos e outrosDe ordem 
do MM. Juiz de Direito em substituição na 3.ª Vara Criminal da Comarca de 
Rio Branco, INTIMO, os advogados abaixo, do teor deste mandado, a partir da 
publicação no Diário da Justiça.INTIMAÇÃO: Dr. ARMYSON LEE LINHARES 
DE CARVALHO, OAB/AC 2.911 e Dr. SÍLVIO DE SOUZA CARLOS, OAB/AC 
5.059, com endereço profissional nesta cidade.FINALIDADE: para, no prazo 
de cinco dias, apresentarem as alegações finais, por memorial, nos autos da 
ação penal supra.Mandado expedido e subscrito por ordem do Juiz de Direi-
to Danniel Gustavo Bomfim A. da Silva, em conformidade com o disposto no 
Provimento COGER n.º 10-2011 Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018. Neide 
Macêdo de Oliveira Diretora de Secretaria

ADV: AIRES FERNANDO CRUZ FRANCELINO (OAB 189371/SP) - Processo 
0003476-15.2018.8.01.0001 - Petição - Crimes Previstos na Legislação Ex-
travagante - REQUERENTE: Delegacia de Policia Civil da 4ª Regional de Rio 
branco - Trata-se de pedido de autorização para uso de veículo automotor 
formulado pela autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil da 4.ª Regional. 
Consta dos autos que a pessoa de Zacarias de Oliveira Monte teve seus do-
cumentos falsificados e que o falsário contraiu empréstimos e financiamentos 
de veículos em seu nome, tudo junto ao Banco Santander. Nesse diapasão, o 
veículo Polo Sedan, placa MZZ-6112 foi apreendido e encontra-se na garagem 
da Polícia Civil, sem que qualquer interessado tenha solicitado a sua resti-
tuição. Instado, o Ministério Público Estadual manifestou-se favoravelmente 
ao pedido de uso do bem apreendido. Compulsando os autos, verifico que 
o procedimento adotado pela autoridade policial carece de maior segurança, 
de modo que seria precipitado determinar o uso do bem alheio apreendido. A 
autoridade policial deverá envidar esforços no sentido de comunicar formal-
mente o proprietário do bem acerca da apreensão e requisitar a sua retirada 
do pátio da Polícia Civil. Por este motivo, neste momento processual, indefiro o 
pedido formulado na inicial. Por outro lado, com fundamento no art. 5.º, inciso 
II, do Código de Processo Penal, determino: I Intime-se o Banco Santander, 
proprietário do veículo, através de seus Advogados (fls. 114/115), para prestar 
esclarecimentos e informar se deseja ou não a restituição do veículo apreendi-
do; II Se, em 60 (sessenta) dias, após realizadas todas as diligências, nenhum 
interessado formalizar pedido de restituição do bem, dê-se vista do Inquérito 
Policial devidamente relatado ao Ministério Público para manifestação, opor-
tunidade em que o presente pedido poderá ser novamente analisado, além de 
ser avaliada a circunstância prevista no art. 122 do Código de Processo Penal. 
Intimem-se. Rio Branco-(AC), 24 de abril de 2018. Danniel Gustavo Bomfim A. 
da Silva Juiz de Direito 

ADV: GERSON BOAVENTURA DE SOUZA (OAB 2273/AC) - Processo 
0011133-42.2017.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Es-
telionato - ACUSADO: Domingos da Silva Brito - EDITAL DE CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO(Prazo: 15 dias) ACUSADODOMINGOS DA SILVA BRITO, brasi-
leiro, natural de Sena Madureira-AC, casado, vendedor, com 44 anos de idade, 
nascido no dia 17/06/1973, RG nº 225174 SEPC/AC, CPF nº 390.770.552-15, 
filho de Raimundo Amâncio de Brito e Luciana Ferreira Neres.FINALIDADEPe-
lo presente edital, fica citado o acusado acima, que se acha em lugar incerto 
e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para responder à acusa-
ção por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contados 
do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, documentos e 
respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual pela internet.
ADVERTÊNCIA Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem cons-
tituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).SEDE DO JUÍZO Cidade da Justiça 
- Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Criminal Des. Lourival Marques, Lotea-
mento Portal da Amazônia - CEP 69900-160, Fone: 3211-5466, Rio Branco-
-ACRio Branco-AC, 07 de maio de 2018.Neide Macêdo de OliveiraDiretora de 
SecretariaDanniel Gustavo Bomfim A. da Silva Juiz de Direito

ADV: ROMANO FERNANDES GOUVEA (OAB 4512/AC) - Processo 0704443-
19.2018.8.01.0001 - Relaxamento de Prisão - Liberdade Provisória - REQUE-
RENTE: Henrique Maciel de Oliveira - Pertinente ao andamento processual, 
verifico que o Henrique foi preso no dia 14/04/2018 e o processo encontra-se 
aguardando manifestação do Ministério Público acerca do oferecimento da De-
núncia. Concluo, portanto, que a instrução criminal encontra-se em trâmite re-
gular, sem qualquer atraso no andamento processual. Ademais, não vislumbro, 
neste momento, qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do 
indiciado, eis que os motivos que a ensejaram ainda subsistem tendo em vista 
a gravidade concreta e abstrata do crime pelo qual está sendo investigado e 
da intranquilidade social gerada pela conduta delituosa. A garantia da ordem 
pública exige, portanto, a manutenção da Prisão Preventiva. Esclareço que, 
não obstante, nada impede que o patrono de Henrique maneje pedido análogo 
a este, caso a prisão se perpetue por período desarrazoado, pois é direito seu 
consagrado constitucionalmente - que o processo possua uma tramitação cé-
lere, manifestação inequívoca do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
DIANTE DO EXPOSTO lastreado nas disposições legais previstas nos arts. 
311, 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de 
Revogação da Prisão Preventiva de Henrique Maciel de Oliveira. Acoste-se 
cópia desta Decisão nos autos principais e dê-se regular andamento ao feito. 
Intimem-se. Rio Branco-(AC), 04 de maio de 2018. Danniel Gustavo Bomfim A. 
da Silva Juiz de Direito 

4ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LEANDRO LERI GROSS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO ANGELI ROZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0194/2018

ADV: BENAIAS PEDRO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 4562/AC) - Processo 
0001178-84.2017.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo 
- ACUSADO: Elias Gonçalves de Paula e outro - Desta forma, DETERMINO 
a suspensão do presente feito, conforme Ofício 103/2018 - NUGEP, de 26 de 
março de 2018, bem como decisão da Terceira Seção do STJ (Repetitivo n.º 
991), até que seja decidida a matéria. Por fim, cadastre-se as informações 
e movimentações sugeridas pelo STJ.Determino que o Diretor de Secretaria 
providencie uma fila junto a DITEC, visando alocar estes processos durante o 
período de suspensão.Intimem-se. Cumpra-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0196/2018

ADV: IDIRLENE NOGUEIRA DO NASCIMENTO (OAB 4090/AC) - Processo 
0014720-72.2017.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo 
Majorado - INDICIADO: Jefferson Miranda de Sousa  - Desta forma, DETER-
MINO a suspensão do presente feito, conforme Ofício 103/2018 - NUGEP, de 
26 de março de 2018, bem como decisão da Terceira Seção do STJ (Repetitivo 
n.º 991), até que seja decidida a matéria. Por fim, cadastre-se as informações e 
movimentações sugeridas pelo STJ.Determino ao Diretor de Secretaria para so-
licitar fila específica para alocar os referidos processos.Intimem-se. Cumpra-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0197/2018

ADV: JAIR DE MEDEIROS (OAB 897/AC), CARLOS ROBERTO LIMA DE ME-
DEIROS (OAB 3162/AC) - Processo 0004488-98.2017.8.01.0001 - Ação Penal 
- Procedimento Ordinário - Roubo - RÉU: Antônio Kristian Souza dos Santos  
- Desta forma, DETERMINO a suspensão do presente feito, conforme Ofício 
103/2018 - NUGEP, de 26 de março de 2018, bem como decisão da Terceira 
Seção do STJ (Repetitivo n.º 991), até que seja decidida a matéria. Por fim, 
cadastre-se as informações e movimentações sugeridas pelo STJ.Determino 
que o Diretor de Secretaria providencie uma fila junto a DITEC, visando alocar 
estes processos durante o período de suspensão.Intimem-se. Cumpra-se.

ADV: RAIMUNDO SEBASTIÃO DE SOUZA (OAB 449/AC) - Processo 
0008286-72.2014.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo 
Majorado - RÉU: F.G.A. e outros - Desta forma, DETERMINO a suspensão do 
presente feito, conforme Ofício 103/2018 - NUGEP, de 26 de março de 2018, 
bem como decisão da Terceira Seção do STJ (Repetitivo n.º 991), até que 
seja decidida a matéria. Por fim, cadastre-se as informações e movimentações 
sugeridas pelo STJ.Determino que o Diretor de Secretaria providencie uma fila 
junto a DITEC, visando alocar estes processos durante o período de suspen-
são.Intimem-se. Cumpra-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0199/2018

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC), FABIA-
NO MAFFINI (OAB 3013/AC) - Processo 0006692-52.2016.8.01.0001 - Ação 
Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando - DENUNCIADO: E.M.S. 
e outros - INDICIADO: E.M.B. e outro - 1 - Recebo o recurso de apelação 
interposto pela defesa de Edirlan dos Santos Lima, Edmilson Moura da Silva, 
Elcimar de Souza Braga, Elismar Fidélis Ferreira e Elissandro Martins Bezerra 
(fls. 5379-5404) e pelo Órgão Ministerial (fls. 5405-5415), porquanto tempes-
tivos. 2 - Deixo de receber o recurso de apelação interposto pelo advogado 
constituído por Elissandro Martins Bezerra (fl. 5376), em razão da intempestivi-
dade recursal, vez que a intimação do réu ocorreu em 29 de março de 2018 (fl. 
5416), e o causídico constituído somente protocolou o recurso em 09 de abril 
de 2018, ou seja, após o transcurso do prazo recursal, que venceu no dia 06 
de abril de 2018, não ocorrendo o trânsito em julgado com relação ao referido 
réu em razão de o Defensor Público que patrocinou sua defesa desde o início 
ter interposto recurso tempestivo, vez que seu prazo é em dobro.3 - Dê-se vis-
ta aos recorridos para contrarrazões.4 - Expeça-se Carta de Guia Provisória, 
caso estejam presos os sentenciados.5 - Após a adoção dos procedimentos 
de praxe, encaminhem-se os autos à Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre.Procedam-se as intimações necessárias.



Rio Branco-AC, terça-feira
8 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.11368 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

VARA DE DELITOS DE TÓXICOS 
E ACIDENTES DE TRÂNSITO

JUIZ(A) DE DIREITO MARIA ROSINETE DOS REIS SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EMILLY ROCHA CRAVEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0291/2018

ADV: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO (OAB 3539/AC) - Processo 0010842-
42.2017.8.01.0001 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trân-
sito - INDICIADO: Lucas Carvalho Dantas  - Instrução e Julgamento Data: 
22/05/2018 Hora 08:30 Local: Vara de Delitos Tóxicos e Acidentes de Trânsito 
Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0292/2018

ADV: HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA (OAB 4014/AC) - Processo 
0012805-85.2017.8.01.0001 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Trá-
fico de Drogas e Condutas Afins - RÉU: Antonio Carlos Alencar dos Santos e 
outro - Instrução e Julgamento Data: 22/05/2018 Hora 09:30 Local: Vara de 
Delitos Tóxicos e Acidentes de Trânsito Situacão: Pendente

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
JUIZ(A) DE DIREITO LUANA CLÁUDIA DE ALBUQUERQUE CAMPOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WELLINGTON LIMA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0206/2018

ADV: ARMYSON LEE LINHARES DE CARVALHO (OAB 2911/AC), LANA 
CARLI DA SILVA LIMA (OAB 3730/AC) - Processo 0002686-69.2016.8.01.0011 
- Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - RÉU PRESO: Savio Gama 
dos Santos  - Intimar o advogado para manifestar-se acerca da homologação 
do relatório de acompanhamento de pena - RAP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0207/2018

ADV: MAX ELIAS DA SILVA ARAUJO (OAB 4507/AC) - Processo 0001333-
53.2018.8.01.0001 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - ST-
CIADO: Guilherme Lopes de Oliveira  - Intimar o advogado para manifestar-se 
acerca da homologação do relatório de acompanhamento de pena - RAP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0208/2018

ADV: ROBERTO ALVES DE SÁ (OAB 4013/AC), VIVIANE SILVA DOS SAN-
TOS NASCIMENTO (OAB 4247/AC), ALIANY DE PAULA SILVA (OAB 4627/
AC) - Processo 0000649-98.2018.8.01.0011 - Execução da Pena - Pena Pri-
vativa de Liberdade - RÉ: Beatriz da Silva Aguiar  - Intimar o advogado para 
manifestar-se acerca da homologação do relatório de acompanhamento de 
pena - RAP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0209/2018

ADV: LUIZ GUSTAVO DE MEDEIROS (OAB 181486/RJ), MATHEUS DO 
NASCIMENTO BORGES GUIMARÃES (OAB 4342/AC) - Processo 0000897-
94.2018.8.01.0001 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - ST-
CIADO: Italu de Lima Borges  - DecisãoO reeducando ingressou com pedido 
para visitar a casa de sua tia paterna, bem como extensão de horário em ra-
zão da necessidade do trabalho.O apenado relata que é órfão de Pai e Mãe, 
sendo que seus únicos parentes próximos são um irmão materno e seus tios 
paternos e, por não possuir seus ascendentes vivos, tentou indicar o nome de 
sua tia e de seu irmão materno para visitas junto ao IAPEN, sendo-lhe autori-
zado somente a esse ultimo.É o relatório do necessário. Decido.Compulsando 
os autos, verifico que o apenado está monitorado eletronicamente.De acordo 
com a decisão de págs. 83/86 lhe foi concedido o direito de visitar parentes, 
tanto é que no item 04 estabelece que o preso poderá realizar “ visitas a seus 
familiares, ao domingos, das 09h00 às 16h00, sendo-lhe permitido a escolha 
de dois familiares, cujos endereços devem ser previamente fornecidos a esta 
Especializada e ao IAPEN para fiscalização, sendo que outras situações serão 
devidamente apreciadas quando do seu surgimento. Para tanto podem sair 
do lar trinta minutos antes e chegarem até trinta minutos depois”.Assim, con-

siderando que o reeducando possui apenas um irmão e os tios paternos como 
familiares, DEFIRO o pedido da defesa para autorizar que o reeducando reali-
ze visita à sua tia paterna, nos termos do item 04 acima citado. No tocante ao 
pedido de extensão de horário, oficie-se à UMEP para que realize fiscalização 
visando averiguar a necessidade do pedido. Com a chegada das informações, 
vista ao MP.Comunique-se à UMEP para ciência e ao apenado.Cientifique-
-se a defesa. Rio Branco-(AC), 03 de maio de 2018.Maria Rosinete dos Reis 
SilvaJuíza de Direito

VARA DE EXECUÇÕES DE PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS

JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉA DA SILVA BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANUELLE VASQUES TORRES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0068/2018

ADV: CLAUDIA PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA MARÇAL (OAB 3680/AC) 
- Processo 0004268-66.2018.8.01.0001 - Execução da Pena - Crimes de Trân-
sito - STCIADO: Fabricio Lemos de Sousa  - Designo o dia 09 de maio de 
2018, às 09h30min data para realização de audiência de oitiva do reeducando, 
intimando-o através da patrona constituída nos autos. Intimem-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2018

ADV: EMERSON SILVA COSTA (OAB 4313/AC) - Processo 0011129-
89.2017.8.01.0070 - Execução da Pena - Crimes contra o Meio Ambiente e 
o Patrimônio Genético - RÉU: José Wilson da Silva Nogueira  - Proceda-se a 
intimação do reeducando, através de seu patrono constituído nos autos, para 
no prazo de 05 (cinco) dias apresentar o comprovante de pagamento da pres-
tação pecuniária, sob pena de revogação da Transação Penal. Intimem-se. 
Cumpra-se.

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 
DE CONFLITOS E CIDADANIA

JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS THADEU MATIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALTEIR CAMPOS DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2018

ADV: THIAGO VALIM (OAB 6320/RO) - Processo 0601115-60.2018.8.01.0070 
- Reclamação Pré-processual - Prestação de Serviços - RECLAMANTE: 
União Educacional Norte Sul - Me - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 
30/05/2018. Hora: 11:00. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: THIAGO VALIM (OAB 6320/RO) - Processo 0601121-67.2018.8.01.0070 
- Reclamação Pré-processual - Prestação de Serviços - RECLAMANTE: 
União Educacional Norte Sul - Me - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 
30/05/2018. Hora: 11:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚNIOR (OAB 4608/AC) - Processo 0601993-
82.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Paulo Ayrton Rosas Rodrigues 
- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: A parte demandada, intimada acerca das 
alegações iniciais do autor, manteve-se inerte, conforme certificação de p. 
13.Diante disso, defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pre-
tensão liminar deduzida e, assim, determino a expedição de ofício ao Banco 
Central do Brasil requerendo a exclusão, no prazo de 05 dias, do nome da 
parte reclamante, Paulo Ayrton Rosas Rodrigues, de seus cadastros restritivos, 
frise-se, referente ao débito descrito às fls. 04/06, até decisão posterior.Inverto, 
com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da condição de hipossufici-
ência da parte reclamante, o ônus da prova em favor da mesma para facilita-
ção da defesa de seus direitos. Remetam-se os autos ao CEJUS-JEC para as 
providências necessárias. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 12/06/2018. 
Hora: 09:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: CLEBER DE MORAES MOURA (OAB 3152/AC) - Processo 0602030-
12.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Planos de Saúde - RE-
CLAMANTE: Dulce Teixeira Pinto - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Trata-se 
de pedido de medida liminar formulado por Dulce Teixeira Pinto em face da 
Unimed - Rio Branco, objetivando que a reclamada suspenda o aumento de 
65,14% da mensalidade do plano de saúde contratado pela parte autora junto 
à parte demandada. Passo a examinar o requerimento à luz dos requisitos do 
artigo 300 do Código de Processo Civil. A reclamante aponta a existência de 
reajuste indevido no valor da mensalidade do seu plano de saúde, tendo este 
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no mês de 02/2018 sofrido elevação significativa, passando do valor de R$ 
570,70 para o montante de R$ 942,45, o que ocasionou um reajuste mensal de 
65,14%. Consta do autos a existência de manifestação administrativa apresen-
tada pela parte demandada (p. 22), segundo a qual a parte autora enquadra-
-se na ultima faixa etária prevista no contrato, não sendo ilegal o reajuste ora 
aplicado. Conquanto exista previsão contratual acerca do aumento do plano 
de saúde com base em faixa etária, necessário se faz a existência da não apli-
cação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem 
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem 
o idoso. Evidente que o Estatuto do Idoso e a vedação de discriminação de 
indivíduos a partir de 60 anos em planos de saúde tem por função precípua as-
segurar a dignidade dos indivíduos em idade avançada, bem como seu acesso 
à saúde. Não obstante, estipular reajustes abusivos para a idade, embora não 
ofenda formalmente o Estatuto do Idoso, acaba por obstar, da mesma maneira, 
o acesso aos planos de saúde para aqueles em idade avançada. Admitir tão 
elevado aumento em idade crítica significaria, em última análise, inviabilizar a 
continuidade do contrato por parte do consumidor, após longos anos de con-
tribuição, o que, à luz da CF/88, não se admite. Vislumbro a probabilidade 
do direito da autora através dos documentos acostados aos autos, os quais 
demonstram, em análise inicial da demanda, o aumento desproporcional da 
mensalidade do seu plano de sáude. Também reputo relevante a ausência de 
demonstração dos percentuais de reajustes incidentes em cada faixa etária. 
A reclamante também anexou o contrato de plano de saúde entabulado entre 
as partes nas pp. 13/18. Com essas razões, presentes os requisitos previstos 
no artigo 300 do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela juris-
dicional para determinar que a parte reclamada abstenha-se da cobrança no 
percentual reputado indevido pela parte ré (65,14%), sob pena de incidência 
de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de cobrança indevido, até 
julgamento final deste litigio. Considerando a evidente hipossuficiência técnica 
e econômica da demandante perante o reclamado, procedo à inversão do ônus 
da prova em favor dela, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. 
A parte demandada deverá prestar depoimento pessoal na audiência de ins-
trução, independente das alegações que fizer na contestação, sob pena de 
reconhecimento pelo Juízo do efeito da confissão previsto no § 1º do art. 385 
do CPC/2015. No caso de ser a parte demandada pessoa jurídica, o depoi-
mento pessoal deverá ser prestado por preposto ou representante que tenha 
conhecimento dos fatos concernentes ao litígio. Encaminhem-se os autos ao 
CEJUSC para tentativa de conciliação. Cite-se e intimem-se. Rio Branco-(AC), 
02 de maio de 2018. Giordane de Souza Dourado. Juiz de Direito. AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO: Data: 30/05/2018. Hora: 11:00. Local: SALA 01. Situacão: 
Pendente. 

ADV: MARCIO ROGERIO DAGNONI (OAB 1885/AC) - Processo 0602218-
05.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Ato / Negócio Jurídico - 
REQUERENTE: Maria do Perpetuo Socorro Silva Costa - DECISÃO INTER-
LOCUTÓRIA: Trata-se de pedido de medida liminar formulado por Maria do 
Perpetuo Socorro Silva Costa em face da Atlântida Indústria e Comércio de 
Móveis Ltda objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros das entidades 
de proteção ao crédito. Passo a examinar o requerimento à luz dos requisitos 
do artigo 300 do Código de Processo Civil. Observa-se a probabilidade do 
direito da autora através do documento de pp. 14 e 24/26, demonstrando a 
negativação do nome da autora pela parte reclamada, em razão de dívida cuja 
origem a demandante afirma desconhecer. O fundado receio de dano de difícil 
reparação reside nos prováveis prejuízos que a reclamante terá de suportar, 
pois é cediço que no mercado de consumo os fornecedores dificultam sobre-
maneira a aquisição de produtos ou serviços por quem está registrado como 
inadimplente. Com essas razões, presentes os requisitos previstos no artigo 
300 do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional para 
excluir o nome da demandante da entidade de restrição ao crédito, em relação 
à dívida constante dos documentos de pp. 14 e 24/26. Dessa forma, expeça-se 
ofício ao SERASA EXPERIAN, bem como ao 2º Tabelionato de Notas da Co-
marca de Aparecida de Goiânia, requisitando o cumprimento desta decisão, no 
prazo de 48 horas, sob pena de responsabilidade criminal por desobediência. 
Sem prejuízo da apuração de eventual infração penal por desobediência e de 
cominação de multa à SERASA EXPERIAN, bem como ao 2º Tabelionato de 
Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia por ato atentatório à dignidade da 
justiça (art. 77, inciso IV, e parágrafos, do CPC/2015), assevero que o atraso 
no cumprimento da ordem acima acarretará incidência de multa diária em des-
favor da parte reclamada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pelo período 
de trinta dias, tendo em vista que a entidade de restrição ao crédito figura como 
sua mandatária na relação de direito material em exame pelo juízo. Conside-
rando a evidente hipossuficiência técnica e econômica da demandante perante 
o reclamado, procedo à inversão do ônus da prova em favor dela, nos termos 
do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. A parte demandada deverá prestar 
depoimento pessoal na audiência de instrução, independente das alegações 
que fizer na contestação, sob pena de reconhecimento pelo Juízo do efeito da 
confissão previsto no § 1º do art. 385 do CPC/2015. No caso de ser a parte 
demandada pessoa jurídica, o depoimento pessoal deverá ser prestado por 
preposto ou representante que tenha conhecimento dos fatos concernentes 
ao litígio. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação. 
Intimem-se. Rio Branco-(AC), 03 de maio de 2018. Giordane de Souza Doura-
do. Juiz de Direito. 

ADV: MARCIA XAVIER SOUZA (OAB 4194/AC) - Processo 0602434-
63.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Inclusão Indevida em Ca-
dastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Jucilene Castro de Souza - DECI-
SÃO INTERLOCUTÓRIA: Trata-se de pedido de medida liminar formulado por 
Jucilene Castro de Souza em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A. 
objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros das entidades de proteção 
ao crédito. Passo a examinar o requerimento à luz dos requisitos do artigo 300 
do Código de Processo Civil.Observa-se a probabilidade do direito da auto-
ra através do documento de p. 11, demonstrando a negativação do nome da 
autora pela parte reclamada, em razão de dívida cuja origem a demandante 
afirma desconhecer. O fundado receio de dano de difícil reparação reside nos 
prováveis prejuízos que a reclamante terá de suportar, pois é cediço que no 
mercado de consumo os fornecedores dificultam sobremaneira a aquisição de 
produtos ou serviços por quem está registrado como inadimplente.Com essas 
razões, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo 
Civil, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional para excluir o nome da deman-
dante da entidade de restrição ao crédito, em relação à dívida constante do 
documento de p. 11. Dessa forma, expeça-se ofício ao SERASA EXPERIAN 
requisitando o cumprimento desta decisão, no prazo de 48 horas, sob pena 
de responsabilidade criminal por desobediência.Sem prejuízo da apuração de 
eventual infração penal por desobediência e de cominação de multa à SERA-
SA EXPERIAN por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, e 
parágrafos, do CPC/2015), assevero que o atraso no cumprimento da ordem 
acima acarretará incidência de multa diária em desfavor da parte reclamada no 
valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pelo período de trinta dias, tendo em vista 
que a entidade de restrição ao crédito figura como sua mandatária na relação 
de direito material em exame pelo juízo. Considerando a evidente hipossufi-
ciência técnica e econômica da demandante perante o reclamado, procedo à 
inversão do ônus da prova em favor dele, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 
da Lei nº 8.078/90. A parte demandada deverá prestar depoimento pessoal na 
audiência de instrução, independente das alegações que fizer na contestação, 
sob pena de reconhecimento pelo Juízo do efeito da confissão previsto no § 
1º do art. 385 do CPC/2015. No caso de ser a parte demandada pessoa jurídi-
ca, o depoimento pessoal deverá ser prestado por preposto ou representante 
que tenha conhecimento dos fatos concernentes ao litígio.Encaminhem-se os 
autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação. Intimem-se. AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO: Data: 13/06/2018. Hora 13:30. Local: SALA 01. Situacão: Pen-
dente.

ADV: THIAGO PEREIRA FIGUEIREDO (OAB 3539/AC) - Processo 0602465-
83.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Contratos de Consumo 
- RECLAMANTE: Associação dos Magistrados do Acre - Asmac - DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA: Trata-se de pedido de medida liminar formulado pela As-
sociação dos Magistrados do Acre - Asmac em face da Telefônica Brasil S/A 
objetivando: a) compelir a reclamada a cessar cobranças de dívidas que reputa 
abusivas; b) evitar sua inclusão em entidades de restrição ao crédito em razão 
dessas dívidas. Passo a examinar o requerimento à luz dos requisitos do artigo 
300 do Código de Processo Civil. Pondero que deve ser recebida como prová-
vel, em juízo de cognição sumária, a afirmação da reclamante de que realizou 
em 05/05/2017 a potabilidade do seu plano para operadora telefônica diversa, 
conforme fatura acostada aos autos, porém, mesmo com a mudança, vem so-
frendo cobranças indevidas realizadas pela ré, as quais se referem a supostos 
débitos constituídos em período posterior à data de migração para outra ope-
radora. O fundado receio de dano de difícil reparação reside nos prováveis 
prejuízos que a reclamante terá de suportar, pois é cediço que no mercado 
de consumo os fornecedores dificultam sobremaneira a aquisição de produtos 
ou serviços por quem está registrado como inadimplente. É relevante averbar, 
ainda, que a reclamante encontra-se, no caso vertente, em evidente situação 
de hipossuficiência técnica em relação à demandada, pois somente esta tem 
condições de comprovar concretamente os reais motivos quanto as cobranças 
reputadas indevidas.. Com essas razões, antecipo os efeitos da tutela jurisdi-
cional para determinar à reclamada que: a) abstenha-se de efetuar cobranças 
tidas como indevidas pela parte reclamante, sob pena de multa de R$ 150,00 
(cento e cinqueta reais) por ato de cobrança indevido. b) não inclua o nome 
da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente às 
faturas contestadas na inicial, sob pena de incidência de multa diária no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais), pelo período de trinta dias. Procedo à inversão 
do ônus da prova em favor da reclamante, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 
da Lei nº 8.078/90. A parte demandada deverá prestar depoimento pessoal na 
audiência de instrução, independente das alegações que fizer na contestação, 
sob pena de reconhecimento pelo Juízo do efeito da confissão previsto no § 1º 
do art. 385 do CPC/2015. No caso de ser a parte demandada pessoa jurídica, 
o depoimento pessoal deverá ser prestado por preposto ou representante que 
tenha conhecimento dos fatos concernentes ao litígio. Intimem-se. Rio Branco-
-(AC), 02 de maio de 2018. Giordane de Souza Dourado. Juiz de Direito. 

ADV: LARISSA LEAL DO VALE (OAB 4424/AC) - Processo 0602516-
94.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Liminar - REQUERENTE: 
Loteria Julião Ltda - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Indefiro o pedido de ante-
cipação dos efeitos da tutela formulado pela parte reclamante, tendo em vista 
ser imprescindível a realização de vistoria técnica a fim de constatar o real 
motiva da alteração no consumo de energia elétrica, fatos este que vem ocor-
rendo desde o mês de 11/2017, conforme análise dos documentos acostados 
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aos autos. Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 
Consumidor, à vista da condição de hipossuficiência, o ônus da prova a favor 
da parte reclamante para facilitação da defesa de seus direitos. Intimem-se. 
Rio Branco-(AC), 03 de maio de 2018. Giordane de Souza Dourado. Juiz de 
Direito. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 30/05/2018. Hora: 10:30. Local: 
SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚNIOR (OAB 4608/AC) - Processo 0602520-
34.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Interpretação / Revisão de 
Contrato - RECLAMANTE: Clodomir Monteiro da Silva - DECISÃO INTERLO-
CUTÓRIA: Indefiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão 
liminar, pois não vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, 
prova pré-constituída do direito vindicado, muito menos a ocorrência de dano 
irreparável ou de difícil reparação acaso a demanda seja decidida por seus 
trâmites normais. Por outra, indefiro a tutela de evidência requerida, pois não 
aplicável a hipótese do art. 311, III, do CPC, à situação apresentada, sendo 
que com a decretação da inversão do ônus da prova, compete ao demandado 
a produção das provas que achar necessárias.Assim, inverto, com fundamento 
no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova em favor da reclamante para facilita-
ção da defesa de seus interesses. Remetam-se os autos ao CEJUS-JEC para 
as providências necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. AUDIÊNCIA DE CONCI-
LIAÇÃO: Data: 12/06/2018. Hora: 12:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚNIOR (OAB 4608/AC) - Processo 0602521-
19.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Interpretação / Revisão de 
Contrato - RECLAMANTE: Clodomir Monteiro da Silva - DECISÃO INTERLO-
CUTÓRIA: Indefiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão 
liminar, pois não vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, 
prova pré-constituída do direito vindicado, muito menos a ocorrência de dano 
irreparável ou de difícil reparação acaso a demanda seja decidida por seus 
trâmites normais. Por outra, indefiro a tutela de evidência requerida, pois não 
aplicável a hipótese do art. 311, III, do CPC, à situação apresentada, sendo 
que com a decretação da inversão do ônus da prova, compete ao demandado 
a produção das provas que achar necessárias.Assim, inverto, com fundamento 
no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova em favor da reclamante para facilita-
ção da defesa de seus interesses. Remetam-se os autos ao CEJUS-JEC para 
as providências necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. AUDIÊNCIA DE CONCI-
LIAÇÃO: Data: 12/06/2018. Hora: 12:00. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚNIOR (OAB 4608/AC) - Processo 0602522-
04.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Interpretação / Revisão de 
Contrato - RECLAMANTE: Clodomir Monteiro da Silva - DECISÃO INTERLO-
CUTÓRIA: Indefiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão 
liminar, pois não vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, 
prova pré-constituída do direito vindicado, muito menos a ocorrência de dano 
irreparável ou de difícil reparação acaso a demanda seja decidida por seus 
trâmites normais. Por outra, indefiro a tutela de evidência requerida, pois não 
aplicável a hipótese do art. 311, III, do CPC, à situação apresentada, sendo 
que com a decretação da inversão do ônus da prova, compete ao demandado 
a produção das provas que achar necessárias.Assim, inverto, com fundamento 
no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova em favor da reclamante para facilita-
ção da defesa de seus interesses. Remetam-se os autos ao CEJUS-JEC para 
as providências necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. AUDIÊNCIA DE CONCI-
LIAÇÃO: Data: 12/06/2018. Hora: 13:00. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚNIOR (OAB 4608/AC) - Processo 0602523-
86.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Interpretação / Revisão de 
Contrato - RECLAMANTE: Clodomir Monteiro da Silva - DECISÃO INTERLO-
CUTÓRIA: Indefiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da LJE, a pretensão 
liminar, pois não vislumbro, nesse momento processual de cognição sumária, 
prova pré-constituída do direito vindicado, muito menos a ocorrência de dano 
irreparável ou de difícil reparação acaso a demanda seja decidida por seus 
trâmites normais. Por outra, indefiro a tutela de evidência requerida, pois não 
aplicável a hipótese do art. 311, III, do CPC, à situação apresentada, sendo 
que com a decretação da inversão do ônus da prova, compete ao demandado 
a produção das provas que achar necessárias.Assim, inverto, com fundamento 
no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova em favor da reclamante para facilita-
ção da defesa de seus interesses. Remetam-se os autos ao CEJUS-JEC para 
as providências necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. AUDIÊNCIA DE CONCI-
LIAÇÃO: Data: 12/06/2018. Hora: 11:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: MARCIA XAVIER SOUZA (OAB 4194/AC) - Processo 0602530-
78.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Inclusão Indevida em Ca-
dastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Maria Luziane dos Santos Silva - 
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da 
LJE, a pretensão liminar deduzida e, assim, determino a expedição de ofício ao 
Serviço de Proteção ao Crédito requerendo a exclusão, no prazo de 05 dias, do 
nome da parte reclamante, Maria Luziane dos Santos Silva, de seus cadastros 
restritivos, frise-se, referente ao débito descrito às fls. 13, até decisão posterior.
Inverto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, à vista da condição de hipos-
suficiência da parte reclamante, o ônus da prova em favor da mesma para faci-
litação da defesa de seus direitos. Defiro, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da 
CF e no art. 4º da Lei Federal nº 1.060/50, a pretensão de assistência judiciária 

gratuita deduzida pela parte reclamante. Remetam-se os autos ao CEJUS-
-JEC para as providências necessárias. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 
12/06/2018. Hora: 10:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: MARCOS PAULO PEREIRA GOMES (OAB 4566/AC) - Processo 
0602531-63.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Rescisão do con-
trato e devolução do dinheiro - REQUERENTE: Maria do Carmo Rodrigues 
- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA: Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos 
da tutela formulado pela parte reclamante, porquanto não me convenço do 
direito por ela alegado, é dizer, não restou evidenciado a ilicitude dos descon-
tos, por outra, não vislumbro dano irreparável ou de difícil reparação acaso a 
demanda seja decidida por seus trâmites normais.Inverto, com fundamento no 
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à vista da condição de hipos-
suficiência, o ônus da prova a favor da parte reclamante para facilitação da de-
fesa de seus direitos.Intimem-se.Cumpra-se. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
Data: 13/06/2018. Hora: 08:00. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: ANDRIW SOUZA VIVAN (OAB 4585/AC) - Processo 0602534-
18.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Duplicata - RECLAMAN-
TE: A. Jácome Ferreira Importação e Exportação - ME (Chuveirão das Tintas) 
- CALDEIRÃO CORES E TIN TAS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 
11/06/2018. Hora: 11:00. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: PAULO ANDRE CARNEIRO DINELLY DA COSTA - Processo 0602538-
55.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Indenização por Dano Ma-
terial - RECLAMANTE: Matheus Borges de Lima - AUDIÊNCIA DE CONCI-
LIAÇÃO: Data: 11/06/2018. Hora: 11:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: PAULO ANDRE CARNEIRO DINELLY DA COSTA - Processo 0602539-
40.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Indenização por Dano Mo-
ral - RECLAMANTE: Daniel de Souza França - AUDIÊNCIA DE CONCILIA-
ÇÃO: Data: 11/06/2018. Hora: 11:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: JOAO PAULO FELICIANO FURTADO (OAB 2914/AC) - Processo 
0602540-25.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Fornecimento 
de Energia Elétrica - RECLAMANTE: Shirlei Rafael de Barros - AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO: Data: 11/06/2018. Hora: 12:00. Local: SALA 01. Situacão: 
Pendente.

ADV: VANESSA DE SOUZA ROCHA BARBOSA (OAB 4626/AC) - Processo 
0602541-10.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Indenização por 
Dano Moral - REQUERENTE: Reinaldo Tosizo Minekawa - AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO: Data: 11/06/2018. Hora: 12:30. Local: SALA 01. Situacão: 
Pendente.

ADV: HERÁCLIO QUEIROZ DOS SANTOS (OAB 4178/AC) - Processo 
0602545-47.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Indenização por 
Dano Moral - REQUERENTE: Inês Rodrigues Nascimento Pinho - AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO: Data: 11/06/2018. Hora: 12:30. Local: SALA 01. Situacão: 
Pendente.

ADV: RAFAEL MESSIAS DINIZ ALBUQUERQUE (OAB 4298/AC) - Processo 
0602546-32.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - Protesto Indevi-
do de Título - REQUERENTE: M. R. BARREIROS LTDA - EPP - DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA: Trata-se de pedido de medida liminar formulado por M. 
R. BARREIROS LTDA - EPP em face de Vacheron do Brasil Ltda. objetivando 
a exclusão de seu nome dos cadastros das entidades de proteção ao crédito. 
Passo a examinar o requerimento à luz dos requisitos do artigo 300 do Có-
digo de Processo Civil. Observa-se a probabilidade do direito do autor atra-
vés dos documentos de pp. 23/31, demonstrando a negativação do nome do 
autor por débito devidamente adimplido. O fundado receio de dano de difícil 
reparação reside nos prováveis prejuízos que o reclamante terá de suportar, 
pois é cediço que no mercado de consumo os fornecedores dificultam sobre-
maneira a aquisição de produtos ou serviços por quem está registrado como 
inadimplente. Com essas razões, presentes os requisitos previstos no artigo 
300 do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional 
para excluir o nome do demandante da entidade de restrição ao crédito, bem 
como ao 2º Tabelionato de Protestos de Título desta Capital, em relação à 
dívida constante do documento de p. 25. Dessa forma, expeça-se ofício aos 
entes supracitados, requisitando o cumprimento desta decisão, no prazo de 48 
horas, sob pena de responsabilidade criminal por desobediência. Sem prejuízo 
da apuração de eventual infração penal por desobediência e de cominação de 
multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, inciso IV, e parágra-
fos, do CPC/2015), assevero que o atraso no cumprimento da ordem acima 
acarretará incidência de multa diária em desfavor da parte reclamada no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais), pelo período de trinta dias, tendo em vista que 
a entidade de restrição ao crédito figura como sua mandatária na relação de 
direito material em exame pelo juízo. Considerando a evidente hipossuficiência 
técnica e econômica do demandante perante o reclamado, procedo à inversão 
do ônus da prova em favor dele, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 
8.078/90. A parte demandada deverá prestar depoimento pessoal na audiên-
cia de instrução, independente das alegações que fizer na contestação, sob 
pena de reconhecimento pelo Juízo do efeito da confissão previsto no § 1º do 
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art. 385 do CPC/2015. No caso de ser a parte demandada pessoa jurídica, o 
depoimento pessoal deverá ser prestado por preposto ou representante que 
tenha conhecimento dos fatos concernentes ao litígio. Encaminhem-se os au-
tos ao CEJUSC para tentativa de conciliação. Intimem-se. Rio Branco-(AC), 
04 de maio de 2018. Giordane de Souza Dourado. Juiz de Direito. AUDIÊNCIA 
DE CONCILIAÇÃO: Data: 30/05/2018. Hora: 09:30. Local: SALA 01. Situacão: 
Pendente. 

ADV: WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC) - Processo 0602547-
17.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - DIREITO DO CONSUMI-
DOR - RECLAMANTE: Bruno Maia da Silveira Liima e outro - AUDIÊNCIA DE 
CONCILIAÇÃO: Data: 18/06/2018. Hora: 09:00. Local: SALA 01. Situacão: 
Pendente.

ADV: WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC) - Processo 0602548-
02.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - DIREITO DO CONSUMI-
DOR - RECLAMANTE: Thiago Souza Feitosa - AUDIÊNCIA DE CONCILIA-
ÇÃO: Data: 18/06/2018. Hora: 08:00. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC) - Processo 0602549-
84.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - DIREITO DO CONSUMI-
DOR - RECLAMANTE: José Paulo Martins Cardoso - AUDIÊNCIA DE CONCI-
LIAÇÃO: Data: 18/06/2018. Hora: 08:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC) - Processo 0602550-
69.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - DIREITO DO CONSUMI-
DOR - RECLAMANTE: Marcela Maia Ferraz - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
Data: 18/06/2018. Hora: 09:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC) - Processo 0602551-
54.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - DIREITO DO CONSUMI-
DOR - RECLAMANTE: Maria Celina Pires de Oliveira das Chagas - AUDI-
ÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 18/06/2018. Hora: 10:00. Local: SALA 01. 
Situacão: Pendente.

ADV: WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC) - Processo 0602552-
39.2018.8.01.0070 - Reclamação Pré-processual - DIREITO DO CONSU-
MIDOR - RECLAMANTE: WILLIAN POLLIS MANTOVANI - ADVOGADO: 
WILLIAN POLLIS MANTOVANI - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 
18/06/2018. Hora: 10:30. Local: SALA 01. Situacão: Pendente.

ADV: LEONARDO GUIMARAES BRESSAN SILVA (OAB 1583/RO) - Processo 
0702093-58.2018.8.01.0001 - Reclamação Pré-processual - Locação de Móvel 
- AUTOR: LOC-MÁQUINAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP - AUDI-
ÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Data: 30/05/2018. Hora: 13:00. Local: SALA 01. 
Situacão: Pendente.

JUIZADOS ESPECIAIS
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO GIORDANE DE SOUZA DOURADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA BARROS DE ARAÚJO CORDEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0086/2018

ADV: FELIPE SANDRI SCHAFER (OAB 4547/AC) - Processo 0002979-
85.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de 
Imóvel - REQUERENTE: NEUSA BESSA PINTO  - REQUERIDO: Gabriel 
Camelo de Souza  - Audiência de Instrução e Julgamento designada: Data: 
19/06/2018 Hora 09:00  Local: Sala 02  Situacão: Pendente.

ADV: SIMAO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 3743/AC) - Processo 0601558-
45.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Da-
nos - RECLAMANTE: Raimundo Jairo Sousa de Lima  - RECLAMADO: Tokio 
Marine Seguradora S.a.  - Dá a parte autora por intimada para requerer levan-
tamento dos valores depositados em Juízo, conforme documentos de págs. 
178/180, no prazo de 05 (cinco) dias.

ADV: JOSIANE DO COUTO SPADA (OAB 3805/AC), MAURICIO VICENTE 
SPADA (OAB 4308/AC) - Processo 0604468-45.2017.8.01.0070 - Procedimen-
to do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: 
Eliane de Paula Freitas  - REQUERIDO: Cooperativa de Crédito de Livre Ad-
missão de Rio Branco Ltda¿ Sicoob Unirbo  - Dá a parte recorrida intimada 
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as contrarrazões ao recurso inter-
posto (Lei nº 9.099/95, art. 42 § 2º).

ADV: ANDRÉ GUSTAVO CAMILO VIEIRA LINS (OAB 3633/AC), ALINE SOU-
ZA GREGÓRIO (OAB 3642/AC), NELSON WILIANS FRANTONI RODRIGUES 
(OAB 128341/SP) - Processo 0605547-59.2017.8.01.0070 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - RECLAMANTE: Erico Vieira 

Soares  - RECLAMADO: Geap - Auto Gestão Em Saúde  - Audiência de Ins-
trução e Julgamento designada: Data: 24/05/2018 Hora 11:00  Local: Sala 02 
Situacão: Pendente.

ADV: DÉBORA DA SILVA PESSOA (OAB 4817/AC) - Processo 0716361-
54.2017.8.01.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - REQUERENTE: Marilene de Barros Oliveira Carneiro  - RE-
QUERIDO: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - Dá a parte 
autora por intimada para requerer levantamento dos valores depositados em 
Juízo, conforme documentos de págs. 112, no prazo de 05 (cinco) dias.

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GIORDANE DE SOUZA DOURADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JUCILENE CASTRO DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0089/2018 

ADV: VIRGÍNIA MEDIM ABREU (OAB 2472/AC), REINALDO LUIS T. R. MAN-
DALITI (OAB 257220/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 3400/AC), 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), ALYSON THIAGO DE 
OLIVEIRA (OAB 4471/AC) - Processo 0000350-41.2018.8.01.0070 - Proce-
dimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - REQUE-
RENTE: Francisco Raimundo da Silva Ferreira - REQUERIDO: Banco Brades-
co S/A - VISTOS e mais Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei 
Federal n.º 9.099/95 (LJE) e, ainda, no art. 6º, VIII, da Lei Federal n.º 8.078/90 
(CDC), a pretensão da parte autora de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (fls. 
02), pois, à vista do quadro dos autos, ponderada a natureza relacional das 
partes e, mais, consideradas as regras de experiência comum e técnica, re-
puto verossímil a alegação inicial (fls. 01-02) e hipossuficiente (s.l.) a parte 
autora e, assim, inverto o ônus da prova a seu favor para facilitação da de-
fesa de seus direitos. Designe-se audiência una de conciliação, instrução e 
julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a 
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação, Instrução 
e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 24/09/2018 às 13:00h, expedindo 
as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiência será 
ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. O referido é verda-
de. Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 24/09/2018 Hora 13:00 
Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 3 Situacão: Pendente 

ADV: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (OAB 635/RO), MARCELO 
LESSA PEREIRA (OAB 1501/RO), MARIA APARECIDA PEREIRA (OAB 3541/
AC), ALESSANDRA MONDINI CARVALHO (OAB 4240/RO), ALBERTO MA-
CHADO CRAVEIRO (OAB 4267/AC), ALYSON THIAGO DE OLIVEIRA (OAB 
4471/AC), THAMIRES RIBEIRO ABDELNOUR (OAB 7647/RO), MARCELO 
LESSA PEREIRA (OAB 4554/AC) - Processo 0001571-59.2018.8.01.0070 - 
Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - REQUERENTE: Ana 
Paula Nascimento Góis - REQUERIDA: Brasil Telecom S/A - VISTOS e mais 
Ordeno, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 
(LJE) e, ainda, no art. 6º, VIII, da Lei Federal n.º 8.078/90 (CDC), a INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA em favor da autora, pois, à vista do quadro dos autos, 
ponderada a natureza relacional das partes e, mais, consideradas as regras de 
experiência comum e técnica, reputo verossímil a alegação inicial (fls. 01-07) e 
hipossuficiente (s.l.) a parte autora. Designe-se audiência una de conciliação, 
instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo 
em vista a duplicidade de audiências de instrução e julgamento, erroneamente 
marcadas pelo CEJUS para o mesmo dia e horário, de ordem do MM. Juiz 
de Direito deste Juizado, REDESIGNEI audiência de Conciliação, Instrução e 
Julgamento para o dia 26/09/2018 às 11:00h, expedindo as intimações devi-
das. O referido é verdade. Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento - Data: 
26/09/2018 Hora 11:00 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 1 Situacão: 
Pendente 

ADV: ANASTACIO MARINHO (OAB 8502/CE), WILSON SALES BELCHIOR 
(OAB 4215/AC), LUIZ ANTONIO JUCÁ CHAIM (OAB 4338/AC) - Processo 
0001664-22.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obri-
gações - REQUERENTE: Elcilene Negreiros Kamily Jaime - REQUERIDO: 
Banco Itaucard S.A - VISTOS e mais Ordeno, com fundamento nos arts. 2º, 5º 
e 6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE) e, ainda, no art. 6º, VIII, da Lei Federal 
n.º 8.078/90 (CDC), a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da autora, 
pois, à vista do quadro dos autos, ponderada a natureza relacional das par-
tes e, mais, consideradas as regras de experiência comum e técnica, reputo 
verossímil a alegação inicial (fls. 01-05) e hipossuficiente (s.l.) a parte autora. 
Designe-se audiência una de conciliação, instrução e julgamento. Intimem-se. 
Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a duplicidade de audiências 
de instrução e julgamento, erroneamente marcadas pelo CEJUS para o mes-
mo dia e horário, de ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, REDESIGNEI 
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 26/09/2018 às 
15:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. Conci-
liação, Instrução e Julgamento - Data: 26/09/2018 Hora 15:00 Local: 2º Juizado 
Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 
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ADV: ARTHUR MOREIRA DELGADO (OAB 309993/SP), RAFAEL SGAN-
ZERLA DURAND (OAB 3594/AC), LANA CARLI DA SILVA LIMA (OAB 3730/
AC), ALINE SOUZA GREGÓRIO (OAB 3642/AC) - Processo 0001690-
20.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações 
- REQUERENTE: Saulo de Andrade Benicio da Silva - REQUERIDO: BAN-
CO DO BRASIL - VISTOS e mais Ordeno, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 
6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE) e, ainda, no art. 6º, VIII, da Lei Federal 
n.º 8.078/90 (CDC), a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da autora, 
pois, à vista do quadro dos autos, ponderada a natureza relacional das par-
tes e, mais, consideradas as regras de experiência comum e técnica, reputo 
verossímil a alegação inicial (fls. 01-04) e hipossuficiente (s.l.) a parte autora. 
Designe-se audiência una de conciliação, instrução e julgamento. Intimem-se. 
Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a duplicidade de audiências 
de instrução e julgamento, erroneamente marcadas pelo CEJUS para o mes-
mo dia e horário, de ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, REDESIGNEI 
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 26/09/2018 às 
09:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. Conci-
liação, Instrução e Julgamento - Data: 26/09/2018 Hora 09:00 Local: 2º Juizado 
Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: KLAUS GIACOBBO RIFFEL (OAB 75938/RS), GIOVAL LUIZ DE FARIAS 
JÚNIOR (OAB 4608/AC), HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO (OAB 157407/
SP) - Processo 0001905-93.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Es-
pecial Cível - Pagamento - REQUERENTE: Antonia Maria de Sousa Matias - 
REQUERIDO: Avon Cosmeticos Ltda. - Certifico e dou fé que, tendo em vista a 
determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação, Instrução 
e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 24/09/2018 às 11:00h, expedindo 
as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiência será 
ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. O referido é verda-
de. Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 24/09/2018 Hora 11:00 
Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 3 Situacão: Pendente 

ADV: LANA CARLI DA SILVA LIMA (OAB 3730/AC), LEONARDO SIMÃO 
DE ARAÚJO (OAB 3862/AC), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/
AC), ALINE SOUZA GREGÓRIO (OAB 3642/AC) - Processo 0002053-
07.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO 
CONSUMIDOR - REQUERENTE: Ana Flavia Lima do Nascimento - REQUE-
RIDO: Banco do Brasil 3022-8 - Certifico e dou fé que, tendo em vista a dupli-
cidade de audiências de instrução e julgamento, erroneamente marcadas pelo 
CEJUS para o mesmo dia e horário, de ordem do MM. Juiz de Direito deste 
Juizado, REDESIGNEI audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para 
o dia 26/09/2018 às 14:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é 
verdade. Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento - Data: 26/09/2018 Hora 
14:00 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (OAB 6624/MT) - Pro-
cesso 0002433-30.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- DIREITO CIVIL - REQUERENTE: Chancione Nascimento Vilácio - REQUERI-
DO: GORETTI COM CONF LTDA - Mega Modas - Certifico e dou fé que, tendo 
em vista a determinação do Juiz de Direito, a audiência ÚNICA de Conciliação, 
Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 24/09/2018 às 10:00h, ex-
pedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiên-
cia será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. O referido 
é verdade. Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 24/09/2018 Hora 
10:00 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 3 Situacão: Pendente 

ADV: MATEUS CORDEIRO ARARIPE, MARCELO NERI LEITE (OAB 3887/
AC) - Processo 0003764-81.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Es-
pecial Cível - Compra e Venda - REQUERENTE: Everton Vieira Lobo - RE-
QUERIDA: Maria do Socorro Vieira Pimenta - ATENÇÃO: AUDIÊNCIA REDE-
SIGNADA - Certifico e dou fé que, tendo em vista a readequação da pauta 
de audiências deste Juizado, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. 
Giordane de Souza Dourado de Andrade Matias, a audiência de Conciliação, 
Instrução e Julgamento agendada às fls. 37 foi REDESIGNADA para o dia 
15/05/2018 às 15:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. 
Dou fé. 

ADV: EDUARDO ABÍLIO DINIZ (OAB 4389/AC), DANIEL FRANÇA SILVA 
(OAB 24214/DF), SYLMARA MATOS E SILVA (OAB 3955/AC), ANA CAROLI-
NA RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 3534/AC), ANDRESSA MELO DE SIQUEI-
RA (OAB 3323/AC) - Processo 0005243-12.2017.8.01.0070 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - Telefonia - REQUERENTE: Maria da Conceição 
Souza da Cruz - VISTOS e maisIntime-se, em face da petição e documento de 
fls. 104-167, a parte autora para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ciência e 
providências da espécie.Cumpra-se. 

ADV: DAIVID SOMBRA PEIXOTO (OAB 4775/AC), MARINA BELANDI SCHE-
FFER (OAB 3232/AC), ALDELAINE CAMILO DOS SANTOS (OAB 4847/AC), 
DANIEL DUARTE LIMA (OAB 4328/AC), UENDEL ALVES DOS SANTOS 
(OAB 4073/AC), CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN (OAB 3548/AC) - Pro-
cesso 0007109-55.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 
Obrigações - RECLAMANTE: Damiana Evangelista Vieira - RECLAMADO: Ati-
vos S. A Securitizadora de Credito Financeiros - EDITAL DE CHAMADA PARA 

OFERECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: DAMIANA EVANGE-
LISTA VIEIRA RECORRIDO: ATIVOS S/A SEGURITIZADORA DE CREDIS-
TOS FINANCEIROS 

ADV: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 6171/MS), MARCO ANDRE 
HONDA FLORES (OAB 3609/AC), ALISSON FREITAS MERCHED (OAB 
4260/AC), LAURA CRISTINA LOPES DE SOUSA (OAB 3279/AC) - Processo 
0008615-66.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obri-
gações - RECLAMANTE: Rodrigo Asfury Rodrigues - RECLAMADO: Consór-
cio Nacional Honda Ltda - ATENÇÃO: AUDIÊNCIA REDESIGNADA - Certifico 
e dou fé que, tendo em vista a readequação da pauta de audiências deste 
Juizado, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Giordane de Souza Dou-
rado de Andrade Matias, a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 
agendada às fls. 124 foi REDESIGNADA para o dia 16/05/2018 às 14:00h, 
expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. 

ADV: JAIRO ALVES DE MELO JÚNIOR (OAB 4772/AC), EVERTON ARAUJO 
RODRIGUES (OAB 3347/AC), MARIVALDO GONCALVES BEZERRA (OAB 
2536/AC) - Processo 0011097-84.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Obrigações - REQUERENTE: Sinval de Araujo Moura - RE-
QUERIDO: Supermercado Pague Pouco - Certifico e dou fé que, tendo em 
vista a READEQUAÇÃO DE PAUTA determinação do Juiz de Direito, a au-
diência ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento marcada às fls. 37 foi 
novamente DESIGNADA para o dia 15/05/2018 às 14:00h, expedindo as inti-
mações devidas. Certifico, por oportuno, que a referida audiência será ÚNICA 
de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou 
fé. Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 15/05/2018 Hora 14:00 Local: 2º 
Juizado Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: ANA CAROLINA RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 3534/AC), RODRIGO 
MACHADO PEREIRA (OAB 3798/AC), DANIEL FRANÇA SILVA (OAB 24214/
DF), EDUARDO ABÍLIO DINIZ (OAB 4389/AC), ANDRESSA MELO DE SI-
QUEIRA (OAB 3323/AC), POLLYANA VERAS DE SOUZA (OAB 4653/AC) 
- Processo 0016657-41.2016.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Obrigações - CREDOR: Elizangela Monteiro Rodrigues Ferreira - DE-
VEDOR: Telefônica Brasil S/A - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER ÀS 
CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A RECORRI-
DO: ELIZANGELA MONTEIRO RODRIGUES FERREIRA 

ADV: HELOISA ALVES RODRIGUES SILVA (OAB 151655/MG), RAFAEL CI-
NINI DIAS COSTA (OAB 152278/MG), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CAR-
VALHO (OAB 96864/MG), LAURA CRISTINA LOPES DE SOUSA (OAB 
3279/AC), MATHEUS NASSER DIAS COUTO (OAB 150129/MG) - Processo 
0017977-29.2016.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obri-
gações - RECLAMANTE: Deus Deman Alves de Araújo - RECLAMADO: Banco 
Bonsucesso Consignado S.a - Defiro a pretensão da parte autora (fls. 123) 
e, assim, observada a disponibilidade de pauta, ordeno a redesignação da 
audiência (fls. 121) para as providências da espécie. Intimem-se. Cumpra-se. 
Certifico e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, a au-
diência ÚNICA de Conciliação, Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para 
o dia 24/09/2018 às 15:00h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por 
oportuno, que a referida audiência será ÚNICA de CONCILIAÇÃO, INSTRU-
ÇÃO e JULGAMENTO. O referido é verdade. Dou fé. Conciliação, Instrução 
e Julgamento Data: 24/09/2018 Hora 15:00 Local: 2º Juizado Especial Cível-
-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: LEONARDO SIMÃO DE ARAÚJO (OAB 3862/AC), LANA CARLI DA 
SILVA LIMA (OAB 3730/AC), ALINE SOUZA GREGÓRIO (OAB 3642/AC), 
WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC), RAFAEL SGANZERLA DU-
RAND (OAB 3594/AC) - Processo 0600379-42.2018.8.01.0070 - Procedimento 
do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - RECLAMANTE: 
Thiago Souza Feitosa - RECLAMADO: Banco do Brasil S/A. - VISTOS e mais 
Defiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE) 
e, ainda, no art. 6º, VIII, da Lei Federal n.º 8.078/90 (CDC), a pretensão da 
parte autora de INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (fls. 187-188), pois, à vista 
do quadro dos autos, ponderada a natureza relacional das partes e, mais, con-
sideradas as regras de experiência comum e técnica, reputo verossímil a ale-
gação inicial (fls. 01-08) e hipossuficiente (s.l.) a parte autora e, assim, inverto 
o ônus da prova a seu favor para facilitação da defesa de seus direitos. Defiro, 
com fundamento nos arts. 2º, 5º e 6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE) e, 
ainda, no que couber, na disciplina cepecista aplicável (CPC), a pretensão de 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA (fls. 187), pois, à vista da exigência constitucional 
(CRFB, art. 5º, LXXIV) e do quadro dos autos, foi comprovada o quanto basta 
a exigida insuficiência de recursos. Designe-se audiência una de conciliação, 
instrução e julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo 
em vista a duplicidade de audiências de instrução e julgamento, erroneamente 
marcadas pelo CEJUS para o mesmo dia e horário, de ordem do MM. Juiz 
de Direito deste Juizado, REDESIGNEI audiência de Conciliação, Instrução e 
Julgamento para o dia 26/09/2018 às 10:00h, expedindo as intimações devi-
das. O referido é verdade. Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento - Data: 
26/09/2018 Hora 10:00 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 1 Situacão: 
Pendente 
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ADV: THÊMIS DE SOUZA SANTIAGO (OAB 33140/CE) - Processo 0600995-
17.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - 
RECLAMANTE: Débora da Silva de Mesquita - RECLAMADO: ORION INFOR-
MATICA LTDA - ME - Certifico e dou fé que, tendo em vista a duplicidade de 
audiências de instrução e julgamento, erroneamente marcadas pelo CEJUS 
para o mesmo dia e horário, de ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, 
REDESIGNEI audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 
26/09/2018 às 13:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. 
Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento - Data: 26/09/2018 Hora 13:00 
Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), CAMILE SORIANO FREIRE 
TORRES (OAB 36581/PE), THAÍS SILVA GOMES DE BARROS (OAB 4868/
AC), ALYSON THIAGO DE OLIVEIRA (OAB 4471/AC), HUGO NEVES DE 
MORAES ANDRADE (OAB 23798/PE), ANTONIO DE MORAES DOURADO 
NETO (OAB 23255/PE), EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/
AC), WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), ALEX DA 
SILVA ROCHA (OAB 36523/PE) - Processo 0601158-31.2017.8.01.0070 - Pro-
cedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito - RECLAMANTE: 
Gleison Ferreira da Silva - RECLAMADO: Banco BMG S.A. - EDITAL DE CHA-
MADA PARA OFERECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: BANCO 
BMG S/A RECORRIDO: GLEISON FERREIRA DA SILVA 

ADV: MARCELO LESSA PEREIRA (OAB 1501/RO), ROCHILMER MELLO 
DA ROCHA FILHO (OAB 635/RO), RODRIGO MAFRA BIANCAO (OAB 
2822/AC), THAMIRES RIBEIRO ABDELNOUR (OAB 7647/RO), CHARLLES 
RONEY BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 2556/AC), ALESSANDRA MONDI-
NI CARVALHO (OAB 4240/RO), MARCELO LESSA PEREIRA (OAB 4554/
AC), ALYSON THIAGO DE OLIVEIRA (OAB 4471/AC) - Processo 0601250-
72.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Inde-
vida em Cadastro de Inadimplentes - REQUERENTE: Maria Luzanira da Silva 
Pereira Barros - REQUERIDA: Brasil Telecom S/A - Certifico e dou fé que, 
tendo em vista a duplicidade de audiências de instrução e julgamento, errone-
amente marcadas pelo CEJUS para o mesmo dia e horário, de ordem do MM. 
Juiz de Direito deste Juizado, REDESIGNEI audiência de Conciliação, Instru-
ção e Julgamento para o dia 25/09/2018 às 13:00h, expedindo as intimações 
devidas. O referido é verdade. Dou fé. Conciliação, Instrução e Julgamento 
Data: 25/09/2018 Hora 13:00 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 2 Si-
tuacão: Pendente 

ADV: TATIANA KARLA ALMEIDA MARTINS (OAB 2924/AC), FELIPE GAZOLA 
VIEIRA MARQUES (OAB 4086/AC), PRISCILA CALVO GONÇALVES (OAB 
287659/SP), RAQUEL DA SILVA SENA BARBOSA (OAB 4268/AC), SILVIA RO-
BERTA LIMA SILVA (OAB 3971/AC) - Processo 0601266-60.2017.8.01.0070 - 
Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito - RECLAMANTE: 
Edson da Silva Brandão - RECLAMADO: Banco Cetelem S/A - ATENÇÃO: 
AUDIÊNCIA REDESIGNADA - Certifico e dou fé que, tendo em vista a reade-
quação da pauta de audiências deste Juizado, por determinação do MM. Juiz 
de Direito, Dr. Giordane de Souza Dourado de Andrade Matias, a audiência de 
Conciliação, Instrução e Julgamento agendada às fls. 49 foi REDESIGNADA 
para o dia 16/05/2018 às 15:00h, expedindo as intimações devidas. O referido 
é verdade. Dou fé. 

ADV: GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚNIOR (OAB 4608/AC), MARIZE ANNA 
MONTEIRO DE OLIVEIRA SINGUI (OAB 772/AC), THAYNAN GALVÃO 
OLIVEIRA (OAB 3925/AC), LUCIANA NAZIMA (OAB 169451/SP), KLAUS 
GIACOBBO RIFFEL (OAB 75938/RS), VITOR MONTEIRO SINGUI (OAB 
4899/AC), LUÍS CLÁUDIO KAKAZU (OAB 181475/SP) - Processo 0602641-
96.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - REQUERENTE: Marcos Alan Ximenes Lima - REQUERIDO: 
B P Empreendimentos Spe Eireli - Terras Alpaville Rio Branco Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda. - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER ÀS CON-
TRARRAZÕES - RECORRENTES: B P EMPREENDIMENTOS SPE EIRELI e 
TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
RECORRIDO: MARCOS ALAN XIMENES LIMA 

ADV: FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC), GESSICA 
MENDES DOS SANTOS (OAB 4006/AC), ALFREDO SEVERINO JARES 
DAOU (OAB 3446/AC), AMANDA MENEZES DE SOUZA (OAB 5106/AC), 
ANA LUIZA FELIX FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/AC) - Processo 0602663-
57.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Cré-
dito - RECLAMANTE: Gcard Assessoria Em Crédito e Cobrança Ltda Me - 
RECLAMADO: Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre 
- Asspen - David de Arruda Oliveira - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERE-
CER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: GCARD ASSESSORIA EM 
CRÉDITOS E COBRANÇAS LTDA ME RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVIDORES DO SISTEMA PENITÊNCIARIO DO ACRE e DAVID ARRUDA 
OLIVEIRA 

ADV: ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC), EFRAIN SAN-
TOS DA COSTA (OAB 3335/AC), GESSICA MENDES DOS SANTOS (OAB 
4006/AC), CRISTIANO VENDRAMIN CANCIAN (OAB 3548/AC), WELLING-
TON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), EVERTON JOSÉ RAMOS 

DA FROTA (OAB 3819/AC), ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC), ANA 
LUIZA FELIX FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/AC), MARIO ROSAS NETO 
(OAB 4146/AC), GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), THAÍS SILVA GO-
MES DE BARROS (OAB 4868/AC), SAULO DE TARSO RODRIGUES RIBEI-
RO (OAB 4887/AC), FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 3188/AC) 
- Processo 0602671-34.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Cartão de Crédito - RECLAMANTE: Gcard Assessoria Em Crédito e 
Cobrança Ltda Me - RECLAMADO: Associação dos Servidores do Sistema 
Penitenciário do Acre - Asspen - Kelfren Carvalho da Silva - EDITAL DE CHA-
MADA PARA OFERECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: GCARD 
ASSESSORIA EM CRÉDITOS E COBRANÇAS LTDA ME RECORRIDO: KEL-
FREN CARVALHO DA SILVA 

ADV: MARIO ROSAS NETO (OAB 4146/AC), THAÍS SILVA GOMES DE BAR-
ROS (OAB 4868/AC), EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC), 
WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), CRISTIANO 
VENDRAMIN CANCIAN (OAB 3548/AC), GESSICA MENDES DOS SANTOS 
(OAB 4006/AC), GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), ATAMI TAVARES 
DA SILVA (OAB 3911/AC), SAULO DE TARSO RODRIGUES RIBEIRO (OAB 
4887/AC), ALFREDO SEVERINO JARES DAOU (OAB 3446/AC), EFRAIN 
SANTOS DA COSTA (OAB 3335/AC), FABIULA ALBUQUERQUE RODRI-
GUES (OAB 3188/AC), ANA LUIZA FELIX FABRI PRATAVIERA (OAB 3060/
AC) - Processo 0602671-34.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Espe-
cial Cível - Cartão de Crédito - RECLAMANTE: Gcard Assessoria Em Crédito 
e Cobrança Ltda Me - RECLAMADO: Associação dos Servidores do Sistema 
Penitenciário do Acre - Asspen - Kelfren Carvalho da Silva - EDITAL DE CHA-
MADA PARA OFERECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: GCARD 
ASSESSORIA EM CRÉDITOS E COBRANÇAS LTDA ME RECORRIDOS: AS-
SOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITÊNCIARIO DO ACRE 

ADV: ANTONIO OLIMPIO DE MELO SOBRINHO (OAB 3354/AC), ROMÁINA 
OTÍLIA SILVA DE ARAÚJO (OAB 4777/AC), AUREA TEREZINHA SILVA DA 
CRUZ (OAB 2532/AC), CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC), EMANUEL 
SILVA MENDES (OAB 4118/AC) - Processo 0602787-40.2017.8.01.0070 - Pro-
cedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - RE-
CLAMANTE: Jhon Kennedy Santos de Paula - RECLAMADO: Companhia de 
Eletricidade do Acre - ELETROACRE - ATENÇÃO: AUDIÊNCIA REDESIGNA-
DA - Certifico e dou fé que, tendo em vista a readequação da pauta de audi-
ências deste Juizado, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Giordane 
de Souza Dourado de Andrade Matias, a audiência de Conciliação, Instrução e 
Julgamento agendada às fls. 54 foi REDESIGNADA para o dia 28/05/2018 às 
14:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. 

ADV: EDUARDO ABÍLIO DINIZ (OAB 4389/AC), ANDRESSA MELO DE SI-
QUEIRA (OAB 3323/AC), ANA CAROLINA RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 
3534/AC), DANIEL FRANÇA SILVA (OAB 24214/DF), EDGAR FERREIRA DE 
SOUSA (OAB 6941RO), IGOR JUSTINIANO SARCO DA SILVA (OAB 7957/
RO), EDGAR FERREIRA DE SOUSA (OAB 4957/AC) - Processo 0603878-
68.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão In-
devida em Cadastro de Inadimplentes - REQUERENTE: Aldeilza de Souza 
Mendonça - REQUERIDO: Vivo Teleacre Celular - ATENÇÃO: AUDIÊNCIA 
REDESIGNADA - Certifico e dou fé que, tendo em vista a readequação da 
pauta de audiências deste Juizado, por determinação do MM. Juiz de Direito, 
Dr. Giordane de Souza Dourado de Andrade Matias, a audiência de Concilia-
ção, Instrução e Julgamento agendada às fls. 22 foi REDESIGNADA para o dia 
14/05/2018 às 15:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. 
Dou fé. 

ADV: LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO (OAB 101488/MG), ANDRE 
SOUZA GUIMARAES (OAB 150552/MG), THOMAS CÉSAR SALGUEIRO 
(OAB 4717/AC), WILLIAN POLLIS MANTOVANI (OAB 4030/AC), TOBIAS 
LEVI DE LIMA MEIRELES (OAB 3560/AC), CINTIA VIANA CALAZANS SA-
LIM (OAB 3554/AC), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO (OAB 303905/
SP), RICARDO ALEXANDRE FERNANDES FILHO - Processo 0603956-
62.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - 
REQUERENTE: Pedro Pereira da Silva - REQUERIDO: Banco Intermedium S. 
A. - EDITAL DE CHAMDA OPARA OFERCER ÀS CONTRARRAZÕES - RE-
CORRENTE: BANCO INTER S/A RECORRIDO: PEDRO PEREIRA DA SILVA 

ADV: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (OAB 6171/MS), ALISSON FREITAS 
MERCHED (OAB 4260/AC), MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 3609/
AC) - Processo 0604363-68.2017.8.01.0070 (apensado ao processo 0008615-
66.2017.8.01.0070) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento 
em Consignação - RECLAMANTE: Rodrigo Asfury Rodrigues - RECLAMADO: 
Consórcio Nacional Honda Ltda - ATENÇÃO: AUDIÊNCIA REDESIGNADA - 
Certifico e dou fé que, tendo em vista a readequação da pauta de audiên-
cias deste Juizado, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Giordane de 
Souza Dourado de Andrade Matias, a audiência de Conciliação, Instrução e 
Julgamento agendada às fls. 127 foi REDESIGNADA para o dia 16/05/2018 às 
14:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. 

ADV: GESSICA MENDES DOS SANTOS (OAB 4006/AC), LANA CARLI DA 
SILVA LIMA (OAB 3730/AC), RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/
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AC), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 3600/AC), NELSON 
WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), ANA LUIZA FELIX FABRI 
PRATAVIERA (OAB 3060/AC), FABIULA ALBUQUERQUE RODRIGUES (OAB 
3188/AC), ALINE SOUZA GREGÓRIO (OAB 3642/AC) - Processo 0604876-
36.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - RECLAMANTE: Richardson Machado Lira - RECLAMADO: 
Banco do Brasil S/A - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER ÀS CON-
TRARRAZÕES - RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RI-
CHARDSON MACHADO LIRA 

ADV: LAURA CRISTINA LOPES DE SOUSA (OAB 3279/AC), PAULO ROBER-
TO CANHETE DINIZ (OAB 11235/MS), SALVINO JOSE DOS SANTOS MEDEI-
ROS, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB 4788/AC), LEANDRIUS 
DE FREITAS MUNIZ (OAB 3676/AC) - Processo 0604915-33.2017.8.01.0070 
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - RECLAMANTE: Francisco Pereira da Silva - RECLAMADO: 
Banco Cetelem - TERCEIRO: SERASA EXPERIAN S. A. - EDITAL DE CHA-
MADA PARA OFERECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: BANCO 
CETELEM S/A RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 

ADV: KLAUS GIACOBBO RIFFEL (OAB 75938/RS), ANDREA MEDEIROS 
GUEDES CABRAL SOUZA (OAB 3337/AC), GIOVAL LUIZ DE FARIAS JÚ-
NIOR (OAB 4608/AC), HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO (OAB 157407/
SP) - Processo 0604991-57.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Espe-
cial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - RECLAMANTE: Maria Inez da 
Silva Assis - RECLAMADO: Avon Cosmésticos Ltda - EDITAL DE CHAMDA 
OPARA OFERCER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: MARIA INEZ 
DA SILVA ASSIS RECORRIDO: AVON COSMÉSTICOS LTDA 

ADV: LARISSA BEZERRA CHAVES (OAB 4177/AC), MARCIO BEZERRA 
CHAVES (OAB 3198/AC) - Processo 0604994-12.2017.8.01.0070 - Procedi-
mento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RECLAMANTE: Rizomar 
dos Santos de Araújo - RECLAMADO: Cnova - Comércio Eletrônico Ltda (Pon-
to Frio) - Certifico e dou fé que, tendo em vista a duplicidade de audiências de 
instrução e julgamento, erroneamente marcadas pelo CEJUS para o mesmo 
dia e horário, de ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, REDESIGNEI 
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 26/09/2018 às 
12:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. Conci-
liação, Instrução e Julgamento - Data: 26/09/2018 Hora 12:00 Local: 2º Juizado 
Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC), JOSÉ FER-
NANDO DA SILVA NETO (OAB 3938/AC), HELANE CHRISTINA DA ROCHA 
SILVA (OAB 4014/AC), HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA (OAB 4014/
AC), WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC) - Processo 
0605314-96.2016.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Res-
ponsabilidade Civil - REQUERENTE: Thayna Pereira Lopes - REQUERIDO: 
Silva e Frota Advogados e Associados - EDITAL DE CHAMADA PARA OFE-
RECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: SILVA E FROTA ADVOGA-
DOS E ASSOCIADOS RECORRIDO: THAYNA PEREIRA LOPES 

ADV: HELANE CHRISTINA DA ROCHA SILVA (OAB 4014/AC), HELANE 
CHRISTINA DA ROCHA SILVA (OAB 4014/AC), JOSÉ FERNANDO DA SIL-
VA NETO (OAB 3938/AC), EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/
AC), WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC) - Processo 
0605314-96.2016.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Res-
ponsabilidade Civil - REQUERENTE: Thayna Pereira Lopes - REQUERIDO: 
Silva e Frota Advogados e Associados - EDITAL DE CHAMADA PARA OFE-
RECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORRENTE: THAYNA PEREIRA LOPES 
RECORRIDO: SILVA E FROTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS 

ADV: STEPHAN JORDANO ALVES FARIAS CAMELO DE FREITAS (OAB 
41082/DF), RAFAEL GONÇALVES ROCHA (OAB 16538/PA), RODRIGO MA-
CHADO PEREIRA (OAB 3798/AC), RAFAEL GONÇALVES ROCHA (OAB 
41486/RS) - Processo 0606535-80.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLA-
MANTE: Francisco Sales de Alencar - RECLAMADO: Embratel Telecomunica-
ções S/A - Claro Tv - VISTOS e maisIndefiro, com fundamento nos arts. 2º, 5º 
e 6º, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), a pretensão do autor (fls. 92), pois, cabe 
à parte e não ao juiz promover os atos e diligências para satisfação da obriga-
ção.Aguarde-se a audiência designada (fls. 92)Intime-se.Cumpra-se. 

ADV: ELIZABETE MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ CARLOS (OAB 3635/
AC) - Processo 0606547-94.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Es-
pecial Cível - Obrigações - RECLAMANTE: MORADA DA PAZ LTDA - EPP 
- RECLAMADA: Jovelina do Nascimento Barreto - VISTOS e mais Decreto, 
com fundamento nos arts. 2º, 5º, 6º e 20, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), 
observado o termo de audiência de conciliação (fls. 83), a revelia da ré JOVE-
LINA DO NASCIMENTO BARRETO, porém, à vista da ausência de elementos 
de convicção quanto às alegações iniciais (fls. 1-10), ordeno a designação de 
audiência de instrução e julgamento para as providências da espécie e, por ou-
tra, posterior exame e decisão quanto aos efeitos da revelia decretada. Intime-
-se. Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz 

de Direito, a audiência de Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 
11/06/2018 às 13:30h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportu-
no, que a referida audiência será ÚNICA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. 
O referido é verdade. Dou fé. Instrução e Julgamento Data: 11/06/2018 Hora 
13:30 Local: 2º Juizado Especial Cível-Instrução 2 Situacão: Pendente 

ADV: ELIZABETE MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ CARLOS (OAB 3635/
AC) - Processo 0606655-26.2017.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Es-
pecial Cível - Obrigações - RECLAMANTE: MORADA DA PAZ LTDA - EPP 
- RECLAMADO: Valter José Gimenes da Silva - VISTOS e mais Decreto, com 
fundamento nos arts. 2º, 5º, 6º e 20, da Lei Federal nº 9.099/95 (LJE), observa-
do o termo de audiência de conciliação (fls. 85), a revelia do réu VALTER JOSÉ 
GIMENES DA SILVA, porém, à vista da ausência de elementos de convicção 
quanto às alegações iniciais (fls. 01-11), ordeno a designação de audiência de 
instrução e julgamento para as providências da espécie e, por outra, posterior 
exame e decisão quanto aos efeitos da revelia decretada. Intime-se. Cumpra-
-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a determinação do Juiz de Direito, 
a audiência de Instrução e Julgamento foi DESIGNADA para o dia 08/06/2018 
às 13:30h, expedindo as intimações devidas. Certifico, por oportuno, que a 
referida audiência será ÚNICA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO. O referido é 
verdade. Dou fé. Instrução e Julgamento Data: 08/06/2018 Hora 13:30 Local: 
2º Juizado Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: ROBERTO ALVES DE SÁ (OAB 4013/AC), SYNARA ALLANA DE SOU-
SA MOTA (OAB 4407/AC) - Processo 0606685-61.2017.8.01.0070 - Procedi-
mento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REQUE-
RENTE: Priscila da Silva Ferreira - REQUERIDO: R. H. FIGUEIREDO - EIRELI 
“O BOTICÁRIO” - VISTOS e mais Ordeno, com fundamento nos arts. 2º, 5º e 
6º, da Lei Federal n.º 9.099/95 (LJE) e, ainda, no art. 6º, VIII, da Lei Federal 
n.º 8.078/90 (CDC), a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA em favor da autora, 
pois, à vista do quadro dos autos, ponderada a natureza relacional das par-
tes e, mais, consideradas as regras de experiência comum e técnica, reputo 
verossímil a alegação inicial (fls. 01-08) e hipossuficiente (s.l.) a parte autora. 
Designe-se audiência una de conciliação, instrução e julgamento. Intimem-se. 
Cumpra-se. Certifico e dou fé que, tendo em vista a duplicidade de audiências 
de instrução e julgamento, erroneamente marcadas pelo CEJUS para o mes-
mo dia e horário, de ordem do MM. Juiz de Direito deste Juizado, REDESIGNEI 
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 26/09/2018 às 
08:00h, expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. Conci-
liação, Instrução e Julgamento - Data: 26/09/2018 Hora 08:00 Local: 2º Juizado 
Especial Cível-Instrução 1 Situacão: Pendente 

ADV: ARMANDO SILVA BRETAS (OAB 31997/PR), FERNANDA CORTES LO-
PES (OAB 70191/RS), JONATHAN ARAÚJO WEBER (OAB 4476/AC), LUÍS 
GUSTAVO DE PAIVA LEÃO (OAB 195383/SP), SERGIANALAS EMILIA COU-
CEIRO COSTA (OAB 3365/AC), CLAUDIA MARIA DA FONTOURA MESSIAS 
SABINO (OAB 3187/AC), CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), 
JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (OAB 33390/PR), GUSTAVO HENRI-
QUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP), MÁRCIO LOUSADA CARPE-
NA (OAB 46582/RS), FRANCISCO MACIEL CARDOZO FILHO (OAB 809/AC) 
- Processo 0607093-86.2016.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Responsabilidade do Fornecedor - RECLAMANTE: Ricardo Leitão Car-
dozo - RECLAMADO: Lojas Móveis Gazin - Climazon Industrial Ltda- Springer 
- K & Y Refrigeração Ltda (KYFrio) - Engenhar Ar Condicionados Ltda - EDITAL 
DE CHAMADA PARA OFERECER ÀS CONTRARRAZÕES - RECORREN-
TE: KY REFRIGERAÇÃO LTDA (KYFRIO) RECORRIDO: RICARDO LEITÃO 
CARDOZO 

ADV: MÁRCIO LOUSADA CARPENA (OAB 46582/RS), JONATHAN ARAÚ-
JO WEBER (OAB 4476/AC), CLAUDIA MARIA DA FONTOURA MESSIAS 
SABINO (OAB 3187/AC), CINTIA VIANA CALAZANS SALIM (OAB 3554/AC), 
FRANCISCO MACIEL CARDOZO FILHO (OAB 809/AC), LUÍS GUSTAVO DE 
PAIVA LEÃO (OAB 195383/SP), SERGIANALAS EMILIA COUCEIRO COS-
TA (OAB 3365/AC), FERNANDA CORTES LOPES (OAB 70191/RS), JULIO 
CESAR TISSIANI BONJORNO (OAB 33390/PR), GUSTAVO HENRIQUE 
DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP), ARMANDO SILVA BRETAS (OAB 
31997/PR) - Processo 0607093-86.2016.8.01.0070 - Procedimento do Juiza-
do Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - RECLAMANTE: Ricar-
do Leitão Cardozo - RECLAMADO: Lojas Móveis Gazin - Climazon Industrial 
Ltda- Springer - K & Y Refrigeração Ltda (KYFrio) - Engenhar Ar Condicionados 
Ltda - EDITAL DE CHAMADA PARA OFERECER ÀS CONTRARRAZÕES - 
RECORRENTE: ENGENHAR IMP. EXP. LTDA - EPP RECORRIDO: RICARDO 
LEITÃO CARDOZO 

ADV: SILVIO DONATO SCAGLIUSI (OAB 90851/SP), ANA CAROLINA RO-
DRIGUES TEIXEIRA (OAB 3534/AC), ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO 
(OAB 3131/AC), TIAGO SALOMÃO VIANA (OAB 4436/AC), MARCUS VENI-
CIUS NUNES DA SILVA (OAB 3886/AC), JOÃO PAULO DE SOUSA OLIVEIRA 
(OAB 4179/AC), MARIA LUCIEUDA S. S. CASTRO (OAB 4099/AC), THAY-
NAN GALVÃO OLIVEIRA (OAB 3925/AC), LUCAS VIEIRA CARVALHO (OAB 
3456/AC) - Processo 0607418-61.2016.8.01.0070 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Compra e Venda - RECLAMANTE: Ediberto Afonso de Moraes 
Junior (Junior Betão) - RECLAMADO: Assoc. Brasileira de Criadores de Cava-
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lo Quarto de Milha Abqm - ATENÇÃO: AUDIÊNCIA REDESIGNADA - Certifico 
e dou fé que, tendo em vista a readequação da pauta de audiências deste 
Juizado, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Giordane de Souza Dou-
rado de Andrade Matias, a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 
agendada às fls. 141 foi REDESIGNADA para o dia 14/05/2018 às 14:00h, 
expedindo as intimações devidas. O referido é verdade. Dou fé. 

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO BADARÓ DUARTE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSINEIDE SOUZA DE AZEVEDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0085/2018 

ADV: YANNA HENRIQUE GOMES DE SOUZA (OAB 4521/AC), TATIANA TE-
NÓRIO DE AMORIM (OAB 4201/AC) - Processo 0013045-61.2017.8.01.0070 - 
Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - RECLAMANTE: Caroli-
ne Santos da Costa Guimarães - RECLAMADO: Estado do Acre - Procuradoria 
Geral do Estado - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte 
reclamante por intimada para que se manifeste, no prazo de 15 (QUINZE) 
dias, acerca da contestação e documentação apresentada, conforme informa-
do pela parte reclamada, de p. 36/54. 

ADV: NEYARLA DE SOUZAPEREIRA (OAB 3502/AC), AILTON CARLOS 
SAMPAIO DA SILVA (OAB 4543/AC) - Processo 0600116-10.2018.8.01.0070 
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico - 
RECLAMANTE: Dennys Souza da Silva - RECLAMADO: Estado do Acre - ATO 
ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada 
para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
e documentação apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de 
p. 320/351. 

ADV: TATIANA TENÓRIO DE AMORIM (OAB 4201/AC), YANNA HENRIQUE 
GOMES DE SOUZA (OAB 4521/AC) - Processo 0600597-70.2018.8.01.0070 
- Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - RECLAMANTE: Ca-
roline Santos da Costa Guimarães - RECLAMADO: Estado do Acre - ATO OR-
DINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada 
para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
e documentação apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de 
p. 63/85. 

ADV: PRISCILA CUNHA ROCHA (OAB 2928/AC), DOUGLLAS JONATHAN 
SANTIAGO DE SOUZA, TATIANA TENÓRIO DE AMORIM (OAB 4201/AC) 
- Processo 0600834-07.2018.8.01.0070 - Petição - Gratificação de Incentivo 
- REQUERENTE: Nisalia Maria Lima da Costa - REQUERIDO: Instituto de 
Previdência do Estado do Acre - Acreprevidência - Estado do Acre - ATO OR-
DINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada 
para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
e documentação apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de 
p. 39/93. 

ADV: PRISCILA CUNHA ROCHA (OAB 2928/AC), DOUGLLAS JONATHAN 
SANTIAGO DE SOUZA, JOAO PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO (OAB 
2410/AC), MARIA LIBERDADE MOREIRA MORAIS (OAB 4185/AC) - Proces-
so 0600835-89.2018.8.01.0070 - Petição - Gratificação de Incentivo - REQUE-
RENTE: Rizoneide Carvalho de Abreu - REQUERIDO: Instituto de Previdência 
do Estado do Acre - Acreprevidência - Estado do Acre - ATO ORDINATÓRIO: A 
Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se ma-
nifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação e documentação 
apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de p. 56/110. 

ADV: JOAO PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO (OAB 2410/AC), PRISCILA 
CUNHA ROCHA (OAB 2928/AC), DOUGLLAS JONATHAN SANTIAGO DE 
SOUZA - Processo 0600854-95.2018.8.01.0070 - Petição - Gratificação de 
Incentivo - REQUERENTE: Wanda Furuno da Silva Freitas - REQUERIDO: 
Instituto de Previdência do Estado do Acre - Acreprevidência - Estado do Acre 
- ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por 
intimada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da con-
testação e documentação apresentada, conforme informado pela parte recla-
mada, de p. 59/121. 

ADV: MARIA LIBERDADE MOREIRA MORAIS (OAB 4185/AC), DOUGLLAS 
JONATHAN SANTIAGO DE SOUZA, NEYARLA DE SOUZAPEREIRA (OAB 
3502/AC) - Processo 0600920-75.2018.8.01.0070 - Petição - Gratificação de 
Incentivo - REQUERENTE: Nedineia Fernandes Góes - REQUERIDO: Instituto 
de Previdência do Estado do Acre - Acreprevidência - Estado do Acre - ATO 
ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada 
para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
e documentação apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de 
p. 32/95. 

ADV: PEDRO AUGUSTO FRANÇA DE MACEDO (OAB 4422/AC), WERTZ 

DOS SANTOS ADVOCACIA E CONSULTORIA LTDA (OAB 149/AC), MARIA 
FABIANY DOS SANTOS ANDRADE (OAB 4650/AC) - Processo 0601217-
82.2018.8.01.0070 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Atos Adminis-
trativos - RECLAMANTE: Gerönimo Alves Ferreira - RECLAMADO: Departa-
mento Estadual de Transito-detran - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria deste 
Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste, no prazo de 
15 (quinze) dias, acerca da contestação e documentação apresentada, confor-
me informado pela parte reclamada, de p. 84/168. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602064-84.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Adão de Lima Freitas - REQUERI-
DO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar que 
Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de po-
der que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
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de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602065-69.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Adalnice Serafim dos Santos Lima 
- REQUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente 
ressaltar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema 
trino de poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são inde-
pendentes e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do 
Estado do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de indepen-
dência e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República 
e dos Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, 
por exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante dispo-
sição normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 

percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602067-39.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Ademar Nascimento da Silva - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
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independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 

que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602068-24.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Adilberto de Carvalho Ferreira - RE-
QUERIDO: Estado Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 



Rio Branco-AC, terça-feira
8 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.11378 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602069-09.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Adina Gomes da Rocha - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 

que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602071-76.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Alaide Almeida de Lima - Analisando 
os autos, convém inicialmente ressaltar que Legislativo, Executivo e Judiciário 
são os pilares de um sistema trino de poder que rege tanto a União como 
os Estados, e os três são independentes e harmônicos entre si (Constituição 
Federal, art. 2º; Constituição do Estado do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse 
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importante princípio de independência e harmonia que rege as relações entre 
os três poderes da República e dos Estados, e para o contexto de suas fun-
ções específicas cabe destacar, por exemplo, que a Constituição do Estado 
do Acre incorpora relevante disposição normativa estabelecendo que alguém 
investido nas funções de um dos três Poderes não poderá exercer as funções 
inerentes aos outros dois, senão vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)
Art. 6º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legis-
lativo, o Executivo e o Judiciário.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de 
um deles não poderá exercer as de outro.Diante da normativa constitucional 
que estabelece os princípios regentes das relações institucionais dentro do 
sistema de poder, torna-se importante a todos os cidadãos compreenderem 
que não cabe ao Poder Judiciário eventualmente, e simplesmente, “substi-
tuir” o Poder Executivo em suas funções definidas por Lei, como é o caso 
dos autos. Vale dizer que as funções inerentes ao Poder Executivo devem ser 
bem exercidas pelas pessoas que estejam permanente ou temporariamente 
investidas nos respectivos cargos pertencentes aos quadros daquele Poder. 
Assim asseguram as diretivas constitucionais! Firmadas essas premissas no 
tocante à independência e harmonia entre os três Poderes, havemos agora 
de considerar que também é verdade que a Constituição Federal estabelece 
no Brasil o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme estampado no 
seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecendo que nenhuma lei poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Frise-se: lesão ou 
ameaça a direito.Como decorrência disso, e sem que haja um justo motivo, ou 
seja, sem a existência de uma lesão ou uma ameaça a direito, vale dizer, sem 
um conflito de interesses jurídicos efetivamente estabelecido entre as partes, e 
cabalmente demonstrado, o Poder Judiciário fere a harmonia e independência 
vigente no sistema de poder caso venha apreciar e julgar extemporaneamente 
o mérito dos atos praticados ou omitidos pelos agentes públicos a partir do 
conjunto de competências, atribuições e funções exclusivas do Poder Exe-
cutivo. Importante considerar ainda que competências, atribuições e funções 
são exercidas por pessoas devidamente investidas nos cargos públicos que 
formam a estrutura do Poder Executivo, e todo esse contexto organizacional 
possui um custo real que é suportado pelo contribuinte.O Eminente Ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso em voto paradigmático 
sobre o tema no RE 631.240/MG de 09/03/2014, estabelece conexão entre 
o interesse de agir e os postulados da economicidade e eficiência prescritos 
pelo ordenamento processual:Como se percebe, o interesse em agir é uma 
condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da 
eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, 
o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder 
Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o pros-
seguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou 
desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia compro-
meter o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva 
das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhando a mesma linha de entendimento, 
convém citar a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, estampada na de-
cisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE 
PROCESSUAL QUE SE CARACTERIZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER 
O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVI-
DO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A DEMANDA COMO ENTENDER DE 
DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRA-
TIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO E ACABADO! AO JUDICIÁRIO 
NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO ADMINISTRATIVO NO LUGAR DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se de elementar princípio de Direito 
Administrativo que a expedição do ato administrativo é prerrogativa indisponí-
vel do Estado-Administração, FACULDADE QUE O QUALIFICA SOBERANA-
MENTE COMO PODER INDEPENDENTE, inadmissível que o judiciário venha 
a substituí-lo nessa atividade sob pena, nesse caso sim, de mais grave ofensa 
a Constituição com a intromissão de um Poder sobre a esfera de outro. ESTE 
É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO 
PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA HIPÓTESE OU A QUALQUER PRE-
TEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE HUMANITÁRIO. Afora essa grave 
consequência constitucional, no plano prático das ilegalidades que acabam 
sendo absorvidas sob fundamento de outros tantos argumentos extra jurídicos, 
como no caso, a ineficiência administrativa do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, 
NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CONSENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITU-
CIONAL, a assumir encargo administrativo de competência originária do INPS, 
concedendo, enfim, benefícios acidentários. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMI-
NISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRA-
DO DO RECURSO INTERNO CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE 
CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO 
ATO ADMINISTRATIVO. O recurso combate a eficácia do ato motivado. Da 
mesma forma se pode combater esta eficácia negativa do ato por meio do 
Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁRIO O ATO A SER COMBATIDO. 
IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁRIO, QUANDO SE TRATA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO O CASO DE AMEAÇA A DIREI-
TO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL EXPRES-
SA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMENTADO. Como se falar, na espécie 
sub judice em lesão de direito individual se sequer o segurado sabe o que 
seria decidido administrativamente? (RE 143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, 
Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Nelson Jobim). (Grifei).Feitas es-
sas considerações, depreende-se que a pessoa que tenha necessidade de um 

pronunciamento de mérito administrativo concernente a um eventual direito 
que entenda possuir, deve antes percorrer as vias administrativas prévia e le-
galmente dispostas no âmbito do Poder Executivo para esse fim. Formalizado 
e conhecido então esse pronunciamento, e a partir daí, caso se estabeleça um 
conflito de interesses jurídicos dentre os quais uma das partes interessadas 
acredite estar sofrendo uma lesão ou ameaça ao seu direito, poderá então 
essa pessoa valer-se do Poder Judiciário que, agora sim, poderá rever o mérito 
dessa questão já apreciada e decidida no âmbito do Poder Executivo. Assim, 
não sendo o caso de o juiz indeferir a inicial sem oportunizar à parte autora 
seu respectivo saneamento, e em prestígio aos princípios da não surpresa 
e da cooperação, hei por bem determinar a intimação da parte reclamante 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, juntar aos autos comprovante 
de que observou primeiramente o procedimento administrativo para a análise 
e decisão das matérias de seu interesse no âmbito do Poder Executivo, esgo-
tando as vias administrativas originárias e as recursais, e demonstrando ainda 
a existência de uma lesão ou ameaça a um direito que entenda que lhe assiste 
e que justifique o acionamento o Poder Judiciário para a revisão legal do ato 
praticado ou omitido, sob pena de ser extinto o feito sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 321 c/c o art. 485, inciso VI (ausência de legitimidade 
e interesse processual), todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 
com ou sem resposta, façam-se os autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602083-90.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Alzerina Nunes Pereira - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
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de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602089-97.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Ana Maria da Silva Moura - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 

uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
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- Processo 0602090-82.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Ana Maria Ferreira da Silva - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 

O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602091-67.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Ana Maria Ferreira Uchoa - Anali-
sando os autos, convém inicialmente ressaltar que Legislativo, Executivo e 
Judiciário são os pilares de um sistema trino de poder que rege tanto a União 
como os Estados, e os três são independentes e harmônicos entre si (Consti-
tuição Federal, art. 2º; Constituição do Estado do Acre, art. 6º). Dando ênfase 
a esse importante princípio de independência e harmonia que rege as relações 
entre os três poderes da República e dos Estados, e para o contexto de suas 
funções específicas cabe destacar, por exemplo, que a Constituição do Estado 
do Acre incorpora relevante disposição normativa estabelecendo que alguém 
investido nas funções de um dos três Poderes não poderá exercer as funções 
inerentes aos outros dois, senão vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)
Art. 6º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legis-
lativo, o Executivo e o Judiciário.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de 
um deles não poderá exercer as de outro.Diante da normativa constitucional 
que estabelece os princípios regentes das relações institucionais dentro do 
sistema de poder, torna-se importante a todos os cidadãos compreenderem 
que não cabe ao Poder Judiciário eventualmente, e simplesmente, “substi-
tuir” o Poder Executivo em suas funções definidas por Lei, como é o caso 
dos autos. Vale dizer que as funções inerentes ao Poder Executivo devem ser 
bem exercidas pelas pessoas que estejam permanente ou temporariamente 
investidas nos respectivos cargos pertencentes aos quadros daquele Poder. 
Assim asseguram as diretivas constitucionais! Firmadas essas premissas no 
tocante à independência e harmonia entre os três Poderes, havemos agora 
de considerar que também é verdade que a Constituição Federal estabelece 
no Brasil o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme estampado no 
seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecendo que nenhuma lei poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Frise-se: lesão ou 
ameaça a direito.Como decorrência disso, e sem que haja um justo motivo, ou 
seja, sem a existência de uma lesão ou uma ameaça a direito, vale dizer, sem 
um conflito de interesses jurídicos efetivamente estabelecido entre as partes, e 
cabalmente demonstrado, o Poder Judiciário fere a harmonia e independência 
vigente no sistema de poder caso venha apreciar e julgar extemporaneamente 
o mérito dos atos praticados ou omitidos pelos agentes públicos a partir do 
conjunto de competências, atribuições e funções exclusivas do Poder Exe-
cutivo. Importante considerar ainda que competências, atribuições e funções 
são exercidas por pessoas devidamente investidas nos cargos públicos que 
formam a estrutura do Poder Executivo, e todo esse contexto organizacional 
possui um custo real que é suportado pelo contribuinte.O Eminente Ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso em voto paradigmático 
sobre o tema no RE 631.240/MG de 09/03/2014, estabelece conexão entre 
o interesse de agir e os postulados da economicidade e eficiência prescritos 
pelo ordenamento processual:Como se percebe, o interesse em agir é uma 
condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da 
eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, 
o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder 
Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o pros-
seguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou 
desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia compro-
meter o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva 
das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhando a mesma linha de entendimento, 
convém citar a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, estampada na de-
cisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE 



Rio Branco-AC, terça-feira
8 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.11382 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

PROCESSUAL QUE SE CARACTERIZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER 
O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVI-
DO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A DEMANDA COMO ENTENDER DE 
DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRA-
TIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO E ACABADO! AO JUDICIÁRIO 
NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO ADMINISTRATIVO NO LUGAR DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se de elementar princípio de Direito 
Administrativo que a expedição do ato administrativo é prerrogativa indisponí-
vel do Estado-Administração, FACULDADE QUE O QUALIFICA SOBERANA-
MENTE COMO PODER INDEPENDENTE, inadmissível que o judiciário venha 
a substituí-lo nessa atividade sob pena, nesse caso sim, de mais grave ofensa 
a Constituição com a intromissão de um Poder sobre a esfera de outro. ESTE 
É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO 
PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA HIPÓTESE OU A QUALQUER PRE-
TEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE HUMANITÁRIO. Afora essa grave 
consequência constitucional, no plano prático das ilegalidades que acabam 
sendo absorvidas sob fundamento de outros tantos argumentos extra jurídicos, 
como no caso, a ineficiência administrativa do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, 
NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CONSENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITU-
CIONAL, a assumir encargo administrativo de competência originária do INPS, 
concedendo, enfim, benefícios acidentários. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMI-
NISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRA-
DO DO RECURSO INTERNO CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE 
CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO 
ATO ADMINISTRATIVO. O recurso combate a eficácia do ato motivado. Da 
mesma forma se pode combater esta eficácia negativa do ato por meio do 
Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁRIO O ATO A SER COMBATIDO. 
IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁRIO, QUANDO SE TRATA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO O CASO DE AMEAÇA A DIREI-
TO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL EXPRES-
SA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMENTADO. Como se falar, na espécie 
sub judice em lesão de direito individual se sequer o segurado sabe o que 
seria decidido administrativamente? (RE 143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, 
Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Nelson Jobim). (Grifei).Feitas es-
sas considerações, depreende-se que a pessoa que tenha necessidade de um 
pronunciamento de mérito administrativo concernente a um eventual direito 
que entenda possuir, deve antes percorrer as vias administrativas prévia e le-
galmente dispostas no âmbito do Poder Executivo para esse fim. Formalizado 
e conhecido então esse pronunciamento, e a partir daí, caso se estabeleça um 
conflito de interesses jurídicos dentre os quais uma das partes interessadas 
acredite estar sofrendo uma lesão ou ameaça ao seu direito, poderá então 
essa pessoa valer-se do Poder Judiciário que, agora sim, poderá rever o mérito 
dessa questão já apreciada e decidida no âmbito do Poder Executivo. Assim, 
não sendo o caso de o juiz indeferir a inicial sem oportunizar à parte autora 
seu respectivo saneamento, e em prestígio aos princípios da não surpresa 
e da cooperação, hei por bem determinar a intimação da parte reclamante 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, juntar aos autos comprovante 
de que observou primeiramente o procedimento administrativo para a análise 
e decisão das matérias de seu interesse no âmbito do Poder Executivo, esgo-
tando as vias administrativas originárias e as recursais, e demonstrando ainda 
a existência de uma lesão ou ameaça a um direito que entenda que lhe assiste 
e que justifique o acionamento o Poder Judiciário para a revisão legal do ato 
praticado ou omitido, sob pena de ser extinto o feito sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 321 c/c o art. 485, inciso VI (ausência de legitimidade 
e interesse processual), todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 
com ou sem resposta, façam-se os autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602092-52.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Ana Maria Machado de Almeida - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 

entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
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extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602094-22.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonia Isidio de Almeida - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 

CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602095-07.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonia Josineide de Lima - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
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manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602096-89.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonia Lucilene Melo da Silva - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-

portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
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a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602097-74.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonia Maria Farias da Costa - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 

tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602098-59.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonia Neusa de Paiva Cunha - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
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Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602100-29.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Andrade Lopes - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-

ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
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e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602127-12.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Carvalho Pinheiro - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 

inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602128-94.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Célio Nascimento de Moraes 
- REQUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente 
ressaltar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema 
trino de poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são inde-
pendentes e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do 
Estado do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de indepen-
dência e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República 
e dos Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, 
por exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante dispo-
sição normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
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venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602130-64.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Guilherme Ferreira da Silva 
- REQUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente 

ressaltar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema 
trino de poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são inde-
pendentes e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do 
Estado do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de indepen-
dência e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República 
e dos Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, 
por exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante dispo-
sição normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
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se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602131-49.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Ido Teixeira Marques - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 

DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602133-19.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Leal dos Reis - REQUERI-
DO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar que 
Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de po-
der que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
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da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-

digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602134-04.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Liodoro Alves de Oliveira - 
REQUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente res-
saltar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino 
de poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independen-
tes e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
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cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602136-71.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Lisboa de Medeiros - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 

de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602137-56.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Marçal Farias de Almeida 
- REQUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente 
ressaltar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema 
trino de poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são inde-
pendentes e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do 
Estado do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de indepen-
dência e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República 
e dos Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, 
por exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante dispo-
sição normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
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funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-

to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602138-41.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Matos da Silva - REQUE-
RIDO: Estado do Acre, - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
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SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602139-26.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Mizael Saady Neto - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 

economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602140-11.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Antonio Silva de Freitas - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
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vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 

ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) - 
Processo 0602141-93.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia Por 
Tempo de Serviço - REQUERENTE: Aparecida Candido - REQUERIDO: Esta-
do do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar que Legislati-
vo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de poder que rege 
tanto a União como os Estados, e os três são independentes e harmônicos 
entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado do Acre, art. 6º). 
Dando ênfase a esse importante princípio de independência e harmonia que 
rege as relações entre os três poderes da República e dos Estados, e para o 
contexto de suas funções específicas cabe destacar, por exemplo, que a Cons-
tituição do Estado do Acre incorpora relevante disposição normativa estabele-
cendo que alguém investido nas funções de um dos três Poderes não poderá 
exercer as funções inerentes aos outros dois, senão vejamos:Constituição do 
Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, independentes e harmôni-
cos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.(...)§ 2º Quem for investido 
nas funções de um deles não poderá exercer as de outro.Diante da normativa 
constitucional que estabelece os princípios regentes das relações institucio-
nais dentro do sistema de poder, torna-se importante a todos os cidadãos com-
preenderem que não cabe ao Poder Judiciário eventualmente, e simplesmen-
te, “substituir” o Poder Executivo em suas funções definidas por Lei, como é o 
caso dos autos. Vale dizer que as funções inerentes ao Poder Executivo devem 
ser bem exercidas pelas pessoas que estejam permanente ou temporariamen-
te investidas nos respectivos cargos pertencentes aos quadros daquele Poder. 
Assim asseguram as diretivas constitucionais! Firmadas essas premissas no 
tocante à independência e harmonia entre os três Poderes, havemos agora 
de considerar que também é verdade que a Constituição Federal estabelece 
no Brasil o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme estampado no 
seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecendo que nenhuma lei poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Frise-se: lesão ou 
ameaça a direito.Como decorrência disso, e sem que haja um justo motivo, ou 
seja, sem a existência de uma lesão ou uma ameaça a direito, vale dizer, sem 
um conflito de interesses jurídicos efetivamente estabelecido entre as partes, e 
cabalmente demonstrado, o Poder Judiciário fere a harmonia e independência 
vigente no sistema de poder caso venha apreciar e julgar extemporaneamente 
o mérito dos atos praticados ou omitidos pelos agentes públicos a partir do 
conjunto de competências, atribuições e funções exclusivas do Poder Exe-
cutivo. Importante considerar ainda que competências, atribuições e funções 
são exercidas por pessoas devidamente investidas nos cargos públicos que 
formam a estrutura do Poder Executivo, e todo esse contexto organizacional 
possui um custo real que é suportado pelo contribuinte.O Eminente Ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso em voto paradigmático 
sobre o tema no RE 631.240/MG de 09/03/2014, estabelece conexão entre 
o interesse de agir e os postulados da economicidade e eficiência prescritos 
pelo ordenamento processual:Como se percebe, o interesse em agir é uma 
condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da 
eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, 
o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder 
Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o pros-
seguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou 
desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia compro-
meter o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva 
das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhando a mesma linha de entendimento, 
convém citar a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, estampada na de-
cisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE 
PROCESSUAL QUE SE CARACTERIZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER 
O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVI-
DO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A DEMANDA COMO ENTENDER DE 
DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRA-
TIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO E ACABADO! AO JUDICIÁRIO 
NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO ADMINISTRATIVO NO LUGAR DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se de elementar princípio de Direito 
Administrativo que a expedição do ato administrativo é prerrogativa indisponí-
vel do Estado-Administração, FACULDADE QUE O QUALIFICA SOBERANA-
MENTE COMO PODER INDEPENDENTE, inadmissível que o judiciário venha 
a substituí-lo nessa atividade sob pena, nesse caso sim, de mais grave ofensa 
a Constituição com a intromissão de um Poder sobre a esfera de outro. ESTE 
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É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO 
PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA HIPÓTESE OU A QUALQUER PRE-
TEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE HUMANITÁRIO. Afora essa grave 
consequência constitucional, no plano prático das ilegalidades que acabam 
sendo absorvidas sob fundamento de outros tantos argumentos extra jurídicos, 
como no caso, a ineficiência administrativa do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, 
NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CONSENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITU-
CIONAL, a assumir encargo administrativo de competência originária do INPS, 
concedendo, enfim, benefícios acidentários. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMI-
NISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRA-
DO DO RECURSO INTERNO CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE 
CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO 
ATO ADMINISTRATIVO. O recurso combate a eficácia do ato motivado. Da 
mesma forma se pode combater esta eficácia negativa do ato por meio do 
Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁRIO O ATO A SER COMBATIDO. 
IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁRIO, QUANDO SE TRATA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO O CASO DE AMEAÇA A DIREI-
TO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL EXPRES-
SA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMENTADO. Como se falar, na espécie 
sub judice em lesão de direito individual se sequer o segurado sabe o que 
seria decidido administrativamente? (RE 143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, 
Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Nelson Jobim). (Grifei).Feitas es-
sas considerações, depreende-se que a pessoa que tenha necessidade de um 
pronunciamento de mérito administrativo concernente a um eventual direito 
que entenda possuir, deve antes percorrer as vias administrativas prévia e le-
galmente dispostas no âmbito do Poder Executivo para esse fim. Formalizado 
e conhecido então esse pronunciamento, e a partir daí, caso se estabeleça um 
conflito de interesses jurídicos dentre os quais uma das partes interessadas 
acredite estar sofrendo uma lesão ou ameaça ao seu direito, poderá então 
essa pessoa valer-se do Poder Judiciário que, agora sim, poderá rever o mérito 
dessa questão já apreciada e decidida no âmbito do Poder Executivo. Assim, 
não sendo o caso de o juiz indeferir a inicial sem oportunizar à parte autora 
seu respectivo saneamento, e em prestígio aos princípios da não surpresa 
e da cooperação, hei por bem determinar a intimação da parte reclamante 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, juntar aos autos comprovante 
de que observou primeiramente o procedimento administrativo para a análise 
e decisão das matérias de seu interesse no âmbito do Poder Executivo, esgo-
tando as vias administrativas originárias e as recursais, e demonstrando ainda 
a existência de uma lesão ou ameaça a um direito que entenda que lhe assiste 
e que justifique o acionamento o Poder Judiciário para a revisão legal do ato 
praticado ou omitido, sob pena de ser extinto o feito sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 321 c/c o art. 485, inciso VI (ausência de legitimidade 
e interesse processual), todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 
com ou sem resposta, façam-se os autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602142-78.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Armando Pereira Lima - REQUERI-
DO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar que 
Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de po-
der que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 

que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602143-63.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Atalicio Barbosa Cavalcante - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
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do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-

soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602144-48.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Aurieda dos Santos Gomes - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
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MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602148-85.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Bertulina Alves do Nascimento - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 

e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 
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ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602149-70.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Carlas Augusta Ribeiro da Silva - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-

RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602150-55.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Carlos Alberto Peres de Lima - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
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Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602154-92.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Carmem Silva dos Santos Silva - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 

pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
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um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602155-77.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Cecilia Lopes de Messias - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 

A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602157-47.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Ceiza Machado da Silva - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
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que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602158-32.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Celia Regina Araujo de Melo - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 

as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
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inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602168-76.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Célio Roberto Alves de França - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 

HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602169-61.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Clarisse Martins da Silva - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
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tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602172-16.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Claudia Maria Alencar da Silva - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 

Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
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as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602173-98.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Claudia Maria de Holanda Gurgel 
- REQUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente 
ressaltar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema 
trino de poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são inde-
pendentes e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do 
Estado do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de indepen-
dência e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República 
e dos Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, 
por exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante dispo-
sição normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-

nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602174-83.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Cláudia Tânia Pacheco - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
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tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602176-53.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 

Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Claudina Araujo Soares - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
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DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602177-38.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Claudio Camelo Barbosa - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-

ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602178-23.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Cleide Cordeiro de Almeida - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
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entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 

extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602179-08.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Clemilda Barros de Oliveira - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
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CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602180-90.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Cleuda de Souza da Silva - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-

manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602182-60.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Dalva Oliveira de Moraes - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
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portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 

a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602184-30.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Darci de Albuquerque Tomaz - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
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tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602185-15.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Darci Lopes da Silva - REQUERIDO: 
Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar que Legis-
lativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de poder que 
rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes e harmônicos 
entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado do Acre, art. 6º). 
Dando ênfase a esse importante princípio de independência e harmonia que 
rege as relações entre os três poderes da República e dos Estados, e para o 
contexto de suas funções específicas cabe destacar, por exemplo, que a Cons-
tituição do Estado do Acre incorpora relevante disposição normativa estabele-
cendo que alguém investido nas funções de um dos três Poderes não poderá 
exercer as funções inerentes aos outros dois, senão vejamos:Constituição do 
Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, independentes e harmôni-
cos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.(...)§ 2º Quem for investido 
nas funções de um deles não poderá exercer as de outro.Diante da normativa 
constitucional que estabelece os princípios regentes das relações institucio-
nais dentro do sistema de poder, torna-se importante a todos os cidadãos com-
preenderem que não cabe ao Poder Judiciário eventualmente, e simplesmen-
te, “substituir” o Poder Executivo em suas funções definidas por Lei, como é o 
caso dos autos. Vale dizer que as funções inerentes ao Poder Executivo devem 
ser bem exercidas pelas pessoas que estejam permanente ou temporariamen-
te investidas nos respectivos cargos pertencentes aos quadros daquele Poder. 
Assim asseguram as diretivas constitucionais! Firmadas essas premissas no 
tocante à independência e harmonia entre os três Poderes, havemos agora 
de considerar que também é verdade que a Constituição Federal estabelece 
no Brasil o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme estampado no 
seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecendo que nenhuma lei poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Frise-se: lesão ou 
ameaça a direito.Como decorrência disso, e sem que haja um justo motivo, ou 
seja, sem a existência de uma lesão ou uma ameaça a direito, vale dizer, sem 
um conflito de interesses jurídicos efetivamente estabelecido entre as partes, e 
cabalmente demonstrado, o Poder Judiciário fere a harmonia e independência 
vigente no sistema de poder caso venha apreciar e julgar extemporaneamente 
o mérito dos atos praticados ou omitidos pelos agentes públicos a partir do 
conjunto de competências, atribuições e funções exclusivas do Poder Exe-
cutivo. Importante considerar ainda que competências, atribuições e funções 
são exercidas por pessoas devidamente investidas nos cargos públicos que 
formam a estrutura do Poder Executivo, e todo esse contexto organizacional 
possui um custo real que é suportado pelo contribuinte.O Eminente Ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso em voto paradigmático 

sobre o tema no RE 631.240/MG de 09/03/2014, estabelece conexão entre 
o interesse de agir e os postulados da economicidade e eficiência prescritos 
pelo ordenamento processual:Como se percebe, o interesse em agir é uma 
condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da 
eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, 
o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder 
Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o pros-
seguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou 
desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia compro-
meter o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva 
das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhando a mesma linha de entendimento, 
convém citar a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, estampada na de-
cisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE 
PROCESSUAL QUE SE CARACTERIZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER 
O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVI-
DO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A DEMANDA COMO ENTENDER DE 
DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRA-
TIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO E ACABADO! AO JUDICIÁRIO 
NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO ADMINISTRATIVO NO LUGAR DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se de elementar princípio de Direito 
Administrativo que a expedição do ato administrativo é prerrogativa indisponí-
vel do Estado-Administração, FACULDADE QUE O QUALIFICA SOBERANA-
MENTE COMO PODER INDEPENDENTE, inadmissível que o judiciário venha 
a substituí-lo nessa atividade sob pena, nesse caso sim, de mais grave ofensa 
a Constituição com a intromissão de um Poder sobre a esfera de outro. ESTE 
É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO 
PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA HIPÓTESE OU A QUALQUER PRE-
TEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE HUMANITÁRIO. Afora essa grave 
consequência constitucional, no plano prático das ilegalidades que acabam 
sendo absorvidas sob fundamento de outros tantos argumentos extra jurídicos, 
como no caso, a ineficiência administrativa do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, 
NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CONSENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITU-
CIONAL, a assumir encargo administrativo de competência originária do INPS, 
concedendo, enfim, benefícios acidentários. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMI-
NISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRA-
DO DO RECURSO INTERNO CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE 
CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO 
ATO ADMINISTRATIVO. O recurso combate a eficácia do ato motivado. Da 
mesma forma se pode combater esta eficácia negativa do ato por meio do 
Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁRIO O ATO A SER COMBATIDO. 
IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁRIO, QUANDO SE TRATA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO O CASO DE AMEAÇA A DIREI-
TO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL EXPRES-
SA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMENTADO. Como se falar, na espécie 
sub judice em lesão de direito individual se sequer o segurado sabe o que 
seria decidido administrativamente? (RE 143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, 
Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Nelson Jobim). (Grifei).Feitas es-
sas considerações, depreende-se que a pessoa que tenha necessidade de um 
pronunciamento de mérito administrativo concernente a um eventual direito 
que entenda possuir, deve antes percorrer as vias administrativas prévia e le-
galmente dispostas no âmbito do Poder Executivo para esse fim. Formalizado 
e conhecido então esse pronunciamento, e a partir daí, caso se estabeleça um 
conflito de interesses jurídicos dentre os quais uma das partes interessadas 
acredite estar sofrendo uma lesão ou ameaça ao seu direito, poderá então 
essa pessoa valer-se do Poder Judiciário que, agora sim, poderá rever o mérito 
dessa questão já apreciada e decidida no âmbito do Poder Executivo. Assim, 
não sendo o caso de o juiz indeferir a inicial sem oportunizar à parte autora 
seu respectivo saneamento, e em prestígio aos princípios da não surpresa 
e da cooperação, hei por bem determinar a intimação da parte reclamante 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, juntar aos autos comprovante 
de que observou primeiramente o procedimento administrativo para a análise 
e decisão das matérias de seu interesse no âmbito do Poder Executivo, esgo-
tando as vias administrativas originárias e as recursais, e demonstrando ainda 
a existência de uma lesão ou ameaça a um direito que entenda que lhe assiste 
e que justifique o acionamento o Poder Judiciário para a revisão legal do ato 
praticado ou omitido, sob pena de ser extinto o feito sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 321 c/c o art. 485, inciso VI (ausência de legitimidade 
e interesse processual), todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 
com ou sem resposta, façam-se os autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) - 
Processo 0602186-97.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia Por 
Tempo de Serviço - REQUERENTE: Darci Maria da Silva - REQUERIDO: Esta-
do do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar que Legislati-
vo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de poder que rege 
tanto a União como os Estados, e os três são independentes e harmônicos 
entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado do Acre, art. 6º). 
Dando ênfase a esse importante princípio de independência e harmonia que 
rege as relações entre os três poderes da República e dos Estados, e para o 
contexto de suas funções específicas cabe destacar, por exemplo, que a Cons-
tituição do Estado do Acre incorpora relevante disposição normativa estabele-
cendo que alguém investido nas funções de um dos três Poderes não poderá 
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exercer as funções inerentes aos outros dois, senão vejamos:Constituição do 
Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, independentes e harmôni-
cos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.(...)§ 2º Quem for investido 
nas funções de um deles não poderá exercer as de outro.Diante da normativa 
constitucional que estabelece os princípios regentes das relações institucio-
nais dentro do sistema de poder, torna-se importante a todos os cidadãos com-
preenderem que não cabe ao Poder Judiciário eventualmente, e simplesmen-
te, “substituir” o Poder Executivo em suas funções definidas por Lei, como é o 
caso dos autos. Vale dizer que as funções inerentes ao Poder Executivo devem 
ser bem exercidas pelas pessoas que estejam permanente ou temporariamen-
te investidas nos respectivos cargos pertencentes aos quadros daquele Poder. 
Assim asseguram as diretivas constitucionais! Firmadas essas premissas no 
tocante à independência e harmonia entre os três Poderes, havemos agora 
de considerar que também é verdade que a Constituição Federal estabelece 
no Brasil o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme estampado no 
seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecendo que nenhuma lei poderá excluir da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Frise-se: lesão ou 
ameaça a direito.Como decorrência disso, e sem que haja um justo motivo, ou 
seja, sem a existência de uma lesão ou uma ameaça a direito, vale dizer, sem 
um conflito de interesses jurídicos efetivamente estabelecido entre as partes, e 
cabalmente demonstrado, o Poder Judiciário fere a harmonia e independência 
vigente no sistema de poder caso venha apreciar e julgar extemporaneamente 
o mérito dos atos praticados ou omitidos pelos agentes públicos a partir do 
conjunto de competências, atribuições e funções exclusivas do Poder Exe-
cutivo. Importante considerar ainda que competências, atribuições e funções 
são exercidas por pessoas devidamente investidas nos cargos públicos que 
formam a estrutura do Poder Executivo, e todo esse contexto organizacional 
possui um custo real que é suportado pelo contribuinte.O Eminente Ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso em voto paradigmático 
sobre o tema no RE 631.240/MG de 09/03/2014, estabelece conexão entre 
o interesse de agir e os postulados da economicidade e eficiência prescritos 
pelo ordenamento processual:Como se percebe, o interesse em agir é uma 
condição da ação essencialmente ligada aos princípios da economicidade e da 
eficiência. Partindo-se da premissa de que os recursos públicos são escassos, 
o que se traduz em limitações na estrutura e na força de trabalho do Poder 
Judiciário, é preciso racionalizar a demanda, de modo a não permitir o pros-
seguimento de processos que, de plano, revelem-se inúteis, inadequados ou 
desnecessários. Do contrário, o acúmulo de ações inviáveis poderia compro-
meter o bom funcionamento do sistema judiciário, inviabilizando a tutela efetiva 
das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhando a mesma linha de entendimento, 
convém citar a jurisprudência da Suprema Corte brasileira, estampada na de-
cisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE 
PROCESSUAL QUE SE CARACTERIZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER 
O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVI-
DO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A DEMANDA COMO ENTENDER DE 
DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRA-
TIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO E ACABADO! AO JUDICIÁRIO 
NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO ADMINISTRATIVO NO LUGAR DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se de elementar princípio de Direito 
Administrativo que a expedição do ato administrativo é prerrogativa indisponí-
vel do Estado-Administração, FACULDADE QUE O QUALIFICA SOBERANA-
MENTE COMO PODER INDEPENDENTE, inadmissível que o judiciário venha 
a substituí-lo nessa atividade sob pena, nesse caso sim, de mais grave ofensa 
a Constituição com a intromissão de um Poder sobre a esfera de outro. ESTE 
É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO 
PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA HIPÓTESE OU A QUALQUER PRE-
TEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE HUMANITÁRIO. Afora essa grave 
consequência constitucional, no plano prático das ilegalidades que acabam 
sendo absorvidas sob fundamento de outros tantos argumentos extra jurídicos, 
como no caso, a ineficiência administrativa do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, 
NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CONSENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITU-
CIONAL, a assumir encargo administrativo de competência originária do INPS, 
concedendo, enfim, benefícios acidentários. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMI-
NISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRA-
DO DO RECURSO INTERNO CONTRA O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE 
CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO 
ATO ADMINISTRATIVO. O recurso combate a eficácia do ato motivado. Da 
mesma forma se pode combater esta eficácia negativa do ato por meio do 
Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁRIO O ATO A SER COMBATIDO. 
IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁRIO, QUANDO SE TRATA DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO O CASO DE AMEAÇA A DIREI-
TO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL EXPRES-
SA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMENTADO. Como se falar, na espécie 
sub judice em lesão de direito individual se sequer o segurado sabe o que 
seria decidido administrativamente? (RE 143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, 
Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro Nelson Jobim). (Grifei).Feitas es-
sas considerações, depreende-se que a pessoa que tenha necessidade de um 
pronunciamento de mérito administrativo concernente a um eventual direito 
que entenda possuir, deve antes percorrer as vias administrativas prévia e le-
galmente dispostas no âmbito do Poder Executivo para esse fim. Formalizado 
e conhecido então esse pronunciamento, e a partir daí, caso se estabeleça um 
conflito de interesses jurídicos dentre os quais uma das partes interessadas 

acredite estar sofrendo uma lesão ou ameaça ao seu direito, poderá então 
essa pessoa valer-se do Poder Judiciário que, agora sim, poderá rever o mérito 
dessa questão já apreciada e decidida no âmbito do Poder Executivo. Assim, 
não sendo o caso de o juiz indeferir a inicial sem oportunizar à parte autora 
seu respectivo saneamento, e em prestígio aos princípios da não surpresa 
e da cooperação, hei por bem determinar a intimação da parte reclamante 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, juntar aos autos comprovante 
de que observou primeiramente o procedimento administrativo para a análise 
e decisão das matérias de seu interesse no âmbito do Poder Executivo, esgo-
tando as vias administrativas originárias e as recursais, e demonstrando ainda 
a existência de uma lesão ou ameaça a um direito que entenda que lhe assiste 
e que justifique o acionamento o Poder Judiciário para a revisão legal do ato 
praticado ou omitido, sob pena de ser extinto o feito sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 321 c/c o art. 485, inciso VI (ausência de legitimidade 
e interesse processual), todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 
com ou sem resposta, façam-se os autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602188-67.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Davina Nascimento de Lima - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
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Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602189-52.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Dilermano Cordeiro Braga - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-

ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602201-66.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Domingos Bastos França - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
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e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos: Constituição do Estado do Acre (...) Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
(...) § 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro. Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito. Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte. O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual: Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei). Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir: DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 

Nelson Jobim). (Grifei). Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil. Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos. Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602202-51.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Domingos Sávio do Nascimento - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressal-
tar que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
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E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602204-21.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Ducivan da Silva Rego - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 
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ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602205-06.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Dulcilene Marques Rego - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - Analisando os autos, convém inicialmente ressaltar 
que Legislativo, Executivo e Judiciário são os pilares de um sistema trino de 
poder que rege tanto a União como os Estados, e os três são independentes 
e harmônicos entre si (Constituição Federal, art. 2º; Constituição do Estado 
do Acre, art. 6º). Dando ênfase a esse importante princípio de independência 
e harmonia que rege as relações entre os três poderes da República e dos 
Estados, e para o contexto de suas funções específicas cabe destacar, por 
exemplo, que a Constituição do Estado do Acre incorpora relevante disposi-
ção normativa estabelecendo que alguém investido nas funções de um dos 
três Poderes não poderá exercer as funções inerentes aos outros dois, senão 
vejamos:Constituição do Estado do Acre(...)Art. 6º São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio.(...)§ 2º Quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer 
as de outro.Diante da normativa constitucional que estabelece os princípios 
regentes das relações institucionais dentro do sistema de poder, torna-se im-
portante a todos os cidadãos compreenderem que não cabe ao Poder Judici-
ário eventualmente, e simplesmente, “substituir” o Poder Executivo em suas 
funções definidas por Lei, como é o caso dos autos. Vale dizer que as funções 
inerentes ao Poder Executivo devem ser bem exercidas pelas pessoas que 
estejam permanente ou temporariamente investidas nos respectivos cargos 
pertencentes aos quadros daquele Poder. Assim asseguram as diretivas cons-
titucionais! Firmadas essas premissas no tocante à independência e harmonia 
entre os três Poderes, havemos agora de considerar que também é verdade 
que a Constituição Federal estabelece no Brasil o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição, conforme estampado no seu artigo 5º, inciso XXXV, estabelecen-
do que nenhuma lei poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito. Frise-se: lesão ou ameaça a direito.Como decorrência disso, 
e sem que haja um justo motivo, ou seja, sem a existência de uma lesão ou 
uma ameaça a direito, vale dizer, sem um conflito de interesses jurídicos efe-
tivamente estabelecido entre as partes, e cabalmente demonstrado, o Poder 
Judiciário fere a harmonia e independência vigente no sistema de poder caso 
venha apreciar e julgar extemporaneamente o mérito dos atos praticados ou 
omitidos pelos agentes públicos a partir do conjunto de competências, atribui-
ções e funções exclusivas do Poder Executivo. Importante considerar ainda 
que competências, atribuições e funções são exercidas por pessoas devida-
mente investidas nos cargos públicos que formam a estrutura do Poder Execu-
tivo, e todo esse contexto organizacional possui um custo real que é suportado 
pelo contribuinte.O Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis 
Roberto Barroso em voto paradigmático sobre o tema no RE 631.240/MG de 
09/03/2014, estabelece conexão entre o interesse de agir e os postulados da 
economicidade e eficiência prescritos pelo ordenamento processual:Como se 
percebe, o interesse em agir é uma condição da ação essencialmente ligada 
aos princípios da economicidade e da eficiência. Partindo-se da premissa de 
que os recursos públicos são escassos, o que se traduz em limitações na es-
trutura e na força de trabalho do Poder Judiciário, é preciso racionalizar a de-
manda, de modo a não permitir o prosseguimento de processos que, de plano, 
revelem-se inúteis, inadequados ou desnecessários. Do contrário, o acúmulo 
de ações inviáveis poderia comprometer o bom funcionamento do sistema judi-
ciário, inviabilizando a tutela efetiva das pretensões idôneas. (Grifei).Perfilhan-
do a mesma linha de entendimento, convém citar a jurisprudência da Suprema 
Corte brasileira, estampada na decisão a seguir:DIREITO PROCESSUAL. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL QUE SE CARACTERI-
ZOU NA HIPÓTESE, POR NÃO TER O AUTOR SATISFEITO SEU DIREITO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL DECIDA A 
DEMANDA COMO ENTENDER DE DIREITO. O JUDICIÁRIO EXAMINA A LE-
GALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO EM AMPLITUDE QUANDO PRONTO 
E ACABADO! AO JUDICIÁRIO NÃO COMPETE DAR ORIGEM AO ATO AD-
MINISTRATIVO NO LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Cuidando-se 
de elementar princípio de Direito Administrativo que a expedição do ato admi-
nistrativo é prerrogativa indisponível do Estado-Administração, FACULDADE 
QUE O QUALIFICA SOBERANAMENTE COMO PODER INDEPENDENTE, 
inadmissível que o judiciário venha a substituí-lo nessa atividade sob pena, 
nesse caso sim, de mais grave ofensa a Constituição com a intromissão de um 
Poder sobre a esfera de outro. ESTE É O PRINCÍPIO MAIOR QUE GARANTE 
O ESTADO DE DIREITO QUE NÃO PODE SER AFRONTADO EM NENHUMA 
HIPÓTESE OU A QUALQUER PRETEXTO, AINDA QUE CASUISTICAMENTE 
HUMANITÁRIO. Afora essa grave consequência constitucional, no plano práti-
co das ilegalidades que acabam sendo absorvidas sob fundamento de outros 
tantos argumentos extra jurídicos, como no caso, a ineficiência administrativa 
do INPS, O JUDICIÁRIO PASSA, NUMA VERDADEIRA USURPAÇÃO CON-
SENTIDA DE FUNÇÃO CONSTITUCIONAL, a assumir encargo administrativo 
de competência originária do INPS, concedendo, enfim, benefícios acidentá-
rios. A EXAUSTÃO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS DIZ RESPEITO APENAS 
A UTILIZAÇÃO PELO ADMINISTRADO DO RECURSO INTERNO CONTRA 
O ATO ADMINISTRATIVO. NÃO SE CONFUNDE, COMO NO CASO, COM A 
CONSTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. O recurso com-
bate a eficácia do ato motivado. Da mesma forma se pode combater esta efi-
cácia negativa do ato por meio do Judiciário. MAS PRIMEIRO É NECESSÁ-
RIO O ATO A SER COMBATIDO. IGUALMENTE NÃO OCORRE QUALQUER 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO. O JUDICIÁ-
RIO, QUANDO SE TRATA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RESSALVADO 
O CASO DE AMEAÇA A DIREITO, SÓ AGE PARA CORRIGIR A LESÃO DE 
DIREITO INDIVIDUAL EXPRESSA EM ATO ADMINISTRATIVO DOCUMEN-
TADO. Como se falar, na espécie sub judice em lesão de direito individual 
se sequer o segurado sabe o que seria decidido administrativamente? (RE 
143.508-1 São Paulo, 01/12/1997, Supremo Tribunal Federal. Relator Ministro 
Nelson Jobim). (Grifei).Feitas essas considerações, depreende-se que a pes-
soa que tenha necessidade de um pronunciamento de mérito administrativo 
concernente a um eventual direito que entenda possuir, deve antes percorrer 
as vias administrativas prévia e legalmente dispostas no âmbito do Poder Exe-
cutivo para esse fim. Formalizado e conhecido então esse pronunciamento, 
e a partir daí, caso se estabeleça um conflito de interesses jurídicos dentre 
os quais uma das partes interessadas acredite estar sofrendo uma lesão ou 
ameaça ao seu direito, poderá então essa pessoa valer-se do Poder Judiciário 
que, agora sim, poderá rever o mérito dessa questão já apreciada e decidida 
no âmbito do Poder Executivo. Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a 
inicial sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em pres-
tígio aos princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar 
a intimação da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 
juntar aos autos comprovante de que observou primeiramente o procedimen-
to administrativo para a análise e decisão das matérias de seu interesse no 
âmbito do Poder Executivo, esgotando as vias administrativas originárias e 
as recursais, e demonstrando ainda a existência de uma lesão ou ameaça a 
um direito que entenda que lhe assiste e que justifique o acionamento o Poder 
Judiciário para a revisão legal do ato praticado ou omitido, sob pena de ser 
extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 
485, inciso VI (ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Có-
digo de Processo Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os 
autos conclusos.Intime-se. 

ADV: ANDRÉ AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO (OAB 3138/AC) 
- Processo 0602316-87.2018.8.01.0070 - Petição - FGTS/Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço - REQUERENTE: Idelzuite Barbosa da Silva - REQUE-
RIDO: Estado do Acre - (...) Assim, não sendo o caso de o juiz indeferir a inicial 
sem oportunizar à parte autora seu respectivo saneamento, e em prestígio aos 
princípios da não surpresa e da cooperação, hei por bem determinar a intima-
ção da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 
comprovante de que primeiramente cumpriu a Lei Complementar Estadual nº 
39/93, que estabelece o devido processo legal administrativo, de observação 
obrigatória tanto para o servidor público na formulação do seu requerimento, 
como para as autoridades obrigadas a formar o ato administrativo decisório 
no âmbito do Poder Executivo, esgotando-se assim as vias administrativas 
originárias e as recursais no âmbito daquele Poder; e demonstrando ainda a 
existência de uma lesão ou ameaça a um direito que entenda que lhe assiste 
e que justifique o acionamento do Poder Judiciário para a revisão legal do ato 
administrativo formado pelo Poder Executivo, sob pena de ser extinto o feito 
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321 c/c o art. 485, inciso VI 
(ausência de legitimidade e interesse processual), todos do Código de Proces-
so Civil.Decorrido o prazo com ou sem resposta, façam-se os autos conclusos.
Intime-se. 

ADV: MAURO ULISSES CARDOSO MODESTO (OAB 949/AC), JAIDER MO-
REIRA DE ALMEIDA (OAB 2183/AC) - Processo 0604746-46.2017.8.01.0070 
- Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO ADMINISTRATIVO E OU-
TRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - AUTORA: Lucineide dos Santos 
Fontinele - RECLAMADO: Estado do Acre - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria 
deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação e documentação apresenta-
da, conforme informado pela parte reclamada, de p. 32/63. 

ADV: MAURO ULISSES CARDOSO MODESTO (OAB 949/AC), JAIDER MO-
REIRA DE ALMEIDA (OAB 2183/AC) - Processo 0604747-31.2017.8.01.0070 
- Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO ADMINISTRATIVO E OU-
TRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - AUTORA: Raimunda Bezerra Ca-
valcante, - RECLAMADO: Estado do Acre - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria 
deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação e documentação apresenta-
da, conforme informado pela parte reclamada, de p. 32/77. 

ADV: NEYARLA DE SOUZAPEREIRA (OAB 3502/AC), RENATA CORBUCCI 
CORREA DE SOUZA - Processo 0604986-35.2017.8.01.0070 - Petição - Con-
cessão - REQUERENTE: Maria Lucia de Souza Costa - REQUERIDO: Estado 
do Acre - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte recla-
mante por intimada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acer-
ca da contestação e documentação apresentada, conforme informado pela 
parte reclamada, de p. 105/156. 

ADV: ANTONIO DE CARVALHO MEDEIROS JÚNIOR (OAB 1158/AC), 
NEYARLA DE SOUZAPEREIRA (OAB 3502/AC), PRISCILA CUNHA ROCHA 
(OAB 2928/AC) - Processo 0605256-59.2017.8.01.0070 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - Licença-Prêmio - RECLAMANTE: Ana Bessa de Ho-
landa - RECLAMADO: Estado do Acre - Instituto de Previdência do Estado do 
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Acre - ACREPREVIDÊNCIA - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado 
dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste, no prazo de 15 
(quinze) dias, acerca da contestação e documentação apresentada, conforme 
informado pela parte reclamada, de p. 50/54 e 58/102. 

ADV: GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), MAURO ULISSES CARDOSO 
MODESTO (OAB 949/AC) - Processo 0605976-26.2017.8.01.0070 - Procedi-
mento do Juizado Especial Cível - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS 
MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - RECLAMANTE: Francisco das Chagas 
de Almeida Gomes - RECLAMADO: Estado do Acre - ATO ORDINATÓRIO: A 
Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se ma-
nifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação e documentação 
apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de p. 72/101. 

ADV: PEDRO AUGUSTO FRANÇA DE MACEDO (OAB 4422/AC), LUCIBETH 
FARIAS FALCÃO (OAB 4219/AC), DOUGLLAS JONATHAN SANTIAGO DE 
SOUZA - Processo 0706710-95.2017.8.01.0001 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Isenção - REQUERENTE: Cassia Ribeiro do Valle - REQUE-
RIDO: Departamento Estadual de Trânsito - ATO ORDINATÓRIO: A Secretaria 
deste Juizado dá a parte reclamante por intimada para que se manifeste, no 
prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação e documentação apresenta-
da, conforme informado pela parte reclamada, de p. 41/60. 

ADV: SIMMEL SHELDON DE ALMEIDA LOPES (OAB 4319/AC), JOAO 
PAULO APRIGIO DE FIGUEIREDO (OAB 2410/AC) - Processo 0709930-
04.2017.8.01.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cargo em Co-
missão - AUTORA: Ketlyn Emmy Ykegaya - RÉU: Estado do Acre - ATO OR-
DINATÓRIO: A Secretaria deste Juizado dá a parte reclamante por intimada 
para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
e documentação apresentada, conforme informado pela parte reclamada, de 
p. 37/56. 

III - JUDICIAL - 1ª INSTÂNCIA
(Interior)

COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL

1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIK DA FONSECA FARHAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRÉIA MOTA LIMA VASCONCELOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0065/2018

ADV: RENATO AUGUSTO FERNANDES CABRAL FERREIRA (OAB 3753/
AC) - Processo 0700004-93.2017.8.01.0002 - Execução de Título Extrajudicial 
- Duplicata - CREDOR: Coimbra Importação e Exportação Ltda - DEVEDOR: 
D H Moura de Oliveira - Me, - Dá a parte autora por intimada para ciência 
da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o interessado 
acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências necessárias

ADV: AROLDO CARVALHO LIMA (OAB 1665/AC), ADAMAR MACHADO 
NASCIMENTO (OAB 2896/AC), WESLEY BARROS AMIN (OAB 3865/AC), 
LUIZ DE ALMEIDA TAVEIRA JUNIOR (OAB 4188/AC) - Processo 0700063-
52.2015.8.01.0002 - Monitória - Compra e Venda - REQUERENTE: Adriana 
Ferdinandi Porcel - REQUERIDO: Imobiliária Morada Nova - Jamison Rodri-
gues Guimarães - TERCEIRO: João Neri dos Santos Guimarães - Dá as partes 
por intimadas para ciência do retorno dos autos da instância superior, bem 
como para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresentando desde logo os cálculos de liquidação, se for o caso

ADV: JOAO PAULO FELICIANO FURTADO (OAB 2914/AC), ANTONIO 
DE MORAES DOURADO NETO (OAB 23255/PE) - Processo 0700075-
66.2015.8.01.0002 - Procedimento Sumário - Direito de Imagem - REQUE-
RENTE: Suelene Fagundes do Amaral - REQUERIDO: Banco Panamericano 
S.A - PERITO: JEAN BEZERRA GUIMARÃES - 1 - Defiro pedido de levan-
tamento dos valores depositados à p. 727, conforme requerido às pp. 891 e 
894/895, devendo a Secretaria proceder da seguinte forma: a) primeiro provi-
dencie a transferência da quantia R$ 4.866,7 (quatro mil, oitocentos e sessenta 
e seis reais e setenta centavos) - R$ 2.056,35 referente aos honorários sucum-
benciais (18% do valor da condenação p. 470 p. 646) + R$ 2.810,35 referente 
aos honorários contratuais (30% - p. 892) - do valor depositado ao causídico 
da parte autor, conforme dados bancários apresentados à p. 895.2 - Cumprido 
o item 1, espeça-se alvará judicial para levantamento de valores em nome da 
parte autora, referente o saldo remanescente vinculado à conta judicial indi-
cada às p. 727.3 - Após, cumprida a prestação jurisdicional, arquivem-se os 
autos. Intimem-se.

ADV: MICHEL FERNANDES BARROS (OAB 1790/RO) - Processo 0700202-
96.2018.8.01.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 

- CREDOR: Banco da Amazônia S/A - DEVEDOR: Luciano Barros de Souza 
Me - Luciano Barros de Souza - (COGER CNG-JUDIC - Item 2.3.16, Ato A18) 
Dá a parte por intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca 
da certidão do oficial de justiça.

ADV: PAULO GERNANDES COELHO MOURA (OAB 4359/AC) - Processo 
0700729-82.2017.8.01.0002 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUEREN-
TE: Alda de Freitas Muniz - Alessandro Almeida - Ralid Almeida - Samir Almei-
da - Aslan Almeida - Juliana Correia Almeida - REQUERIDA: Nirrad Abrahim 
Almeida - Salam Abrahim Almeida - Magid Abrahim Almeida - Omar Almeida 
Sobrinho - Said Arthur Oliveira Abrahim Almeida - REPTE: Maria José Bernar-
dino Correira - INTRSDA: Sabrina Oliveira Abrahim Almeida - fazenda pública 
estadual - Superado o prazo solicitado à p. 172, diga a inventariante.

ADV: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (OAB 635/RO), TAIRO TEIXEI-
RA DA SILVA (OAB 4029/AC), DANIEL PUGA (OAB 21324GO), CHARLLES 
RONEY BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 2556/AC), MARCELO LESSA PEREI-
RA (OAB 1501/RO) - Processo 0700778-94.2015.8.01.0002 - Procedimento 
Comum - Indenização por Dano Material - AUTOR: COIMBRA IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA - REQUERIDA: Brasil Telecom S/A - Dá as partes por 
intimadas para ciência do retorno dos autos da instância superior, bem como 
para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentando desde logo os cálculos de liquidação, se for o caso. 

ADV: JOSIANE DO COUTO SPADA (OAB 3805/AC), MAURICIO VICENTE 
SPADA (OAB 4308/AC), NELSON WILIANS FRANTONI RODRIGUES (OAB 
128341/SP) - Processo 0701723-13.2017.8.01.0002 (apensado ao processo 
0701062-68.2016.8.01.0002) - Embargos à Execução - Cédula de Crédito 
Bancário - EMBARGANTE: Rogéria José Epaminondas - EMBARGADO: Ban-
co Bradesco S/A - Ante o exposto, entendendo que a parte autora é carece-
dora de ação, eis que já não tem interesse de agir por fato superviniente, com 
fundamento no artigo 493, combinado com o artigo 485, inciso VI, ambos do 
Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução de mérito.

2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ WAGNER FREITAS PEDROSA ALCÂNTARA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2018

ADV: PAULO GERNANDES COELHO MOURA (OAB 4359/AC) - Processo 
0000503-07.2006.8.01.0002 (002.06.000503-5) - Execução Fiscal - Dívida Ati-
va - CREDOR: Estado do Acre  - DEVEDOR: Raimundo Melo Sarah  - O art. 
1.º, da Lei 8.009/90, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da 
entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívi-
da civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos 
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, 
salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.Sendo assim, indevida é a penhora re-
alizada consoante fls. 224, uma vez que pelo auto de constatação de fl. 280, os 
imóveis penhorados são abrangidos pela residência do devedor, motivo pelo 
qual, desde logo, revogo o auto de penhora de fls. 224, acolhendo o pedido de 
fls. 256/260. Via de consequência, fica cancelada a hasta pública designada 
neste feito.Intime-se o credor para impulsionar o feito em 05 (cinco) dias, de-
vendo praticar atos que levem à efetiva movimentação do processo, sob pena 
deste ser suspenso por 1 ano e após ser remetido para o arquivo provisório 
por 5 anos e, ao fim dele, retornar para apreciação da prescrição intercorrente.

ADV: LUIZ DE ALMEIDA TAVEIRA JUNIOR (OAB 4188/AC) - Processo 
0700274-83.2018.8.01.0002 - Monitória - DIREITO CIVIL - REQUERENTE: 
Alik Araujo de Amorim  - REQUERIDO: Big Lanche  - O despacho de fl. 31 
determinou a emenda da inicial.Às fls. 32/35 o autor emendou a exordial in-
formando que o Mercantil e Panificadora Opção trata-se de empresário indi-
vidual, em nome do falecido Antônio Marçal de Araújo, pai do ora requerente. 
Também, o demandante demonstrou ser o réu empresário individual, promo-
vendo a devida retificação do polo passivo.Desta feita, conforme estabelece o 
artigo 700 do CPC, o presente pedido tem por base prova escrita, conforme 
se observa dos documentos que o acompanham, além do que atende aos 
demais requisitos legais, portanto, recebo a ação e determino:1) Expeça-se 
mandado citatório de pagamento a fim de que o débito seja satisfeito no prazo 
de 15 (quinze) dias, observadas as advertências do art. 701; 2) Transcorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias sem a comprovação do pagamento ou a oposição 
de embargos previstos no artigo 702 do CPC, fica constituído de pleno direito 
o título executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, nos termos do art. 523 
e seguintes do CPC (art. 701, § 2.º, do CPC);3) Constituído o título executivo 
judicial, retifique-se a autuação e intime-se a parte credora para, no prazo de 
05 (cinco) dias, apresentar memória atualizada de cálculo da dívida, observan-
do o disposto no artigo 523, § 1.º, CPC, devendo, se possível, indicar desde 
logo bens da parte devedora suscetíveis de penhora (CPC, art. 524, VII) e, se 
for de seu interesse, requerer bloqueio de valores;4) Cumprido o disposto no 
item “3”, expeça-se mandado de penhora e avaliação (artigo 523, § 3.º, CPC), 
intimando-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente, 
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nos próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação, sua 
impugnação (artigo 525, CPC); 5) Realizada a penhora (exceto no caso de 
dinheiro, conforme item VI), e decorrido o prazo para impugnação do devedor, 
intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se tem interesse na 
adjudicação da penhora, pelo valor da avaliação (CPC, art. 876 e seguintes) ou 
na alienação por iniciativa própria (CPC, art. 879 e seguintes). 5.1) Requeren-
do o exequente adjudicação, intime-se o  devedor na forma do art. 876, §1º, do 
CPC;5.2) Requerida alienação por iniciativa particular fixo o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a mesma seja efetivada, devendo serem publicados editais na 
forma do art. 886 e 889, I, todos do CPC, devendo o preço ser pago no ato da 
arrematação, fixando uma comissão de corretagem de 0,5% (meio por cento) 
do valor dos bens;5.3) Requerida alienação em hasta pública, proceda-se na 
forma do artigo 886 e seguintes do CPC.6) Havendo requerimento de constri-
ção de valores, promova-se a pesquisa de quantia suficiente para satisfazer a 
execução mediante sistema BacenJud e, ocorrendo o bloqueio de valores:6.1) 
Intime-se a parte executada (pessoalmente, caso esta não possua advogado 
constituído), para fins do artigo 854, § 2.º, do referido Código, para ciência 
da indisponibilidade de valores, bem como, para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, se for o caso, manifeste-se comprovando uma das hipóteses constantes 
nos incisos do § 3.º, do referido artigo; 6.2) Decorrido o prazo sem manifesta-
ção, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade/bloqueio de valores 
em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser procedida 
a transferência do montante indisponível para conta judicial, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas (artigo 854, § 5.º, CPC), intimando-se, posteriormen-
te, a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 
05 (cinco) dias. 7) Havendo requerimento neste sentido, proceda-se busca de 
veículos no sistema RENAJUD em nome do executado e, em caso positivo, 
promova-se a restrição para transferência, intimando o credor para requerer o 
que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias:7.1) Requerida a penhora 
e consolidado o gravame, lavre-se termo de penhora e expeça-se mandado 
para avaliação do bem;7.2) Não manifestando-se o devedor sobre tal constri-
ção, ou decidida possível impugnação, intime-se o credor para, no prazo de 
05 (cinco) dias, informar sob qual modalidade de alienação deseja expropriar 
os bens do executado;7.3) Requerendo o exequente adjudicação, intime-se o 
devedor na forma do art. 876, §1º, do CPC;7.4) Requerida alienação por inicia-
tiva particular fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que a mesma seja efetivada, 
devendo serem publicados editais na forma do art. 886 e 889, I, todos do CPC, 
devendo o preço ser pago no ato da arrematação, fixando uma comissão de 
corretagem de 0,5% (meio por cento) do valor dos bens;7.5) Requerida alie-
nação em hasta pública, proceda-se na forma do artigo 886 e seguintes do 
CPC.8) Havendo pedido neste sentido, determino buscas no sistema Infojud, 
quanto a declaração de bens e direitos da parte executada referente aos 03 
(três) últimos anos.8.1) Em sendo positiva a busca, atribua-se aos documentos 
apresentados caráter sigiloso e, sendo negativa a busca, certifique-se e intime-
-se o credor para impulsionar o processo em 05 (cinco) dias.9) Caso as pes-
quisas de bens e valores restem negativas e haja requerimento do exequente 
neste sentido, suspendam-se os autos por 01 (um) ano (artigo 921, III, § 1.º, 
do CPC).Decorrido qualquer dos prazos concedidos à parte autora sem mani-
festação desta, suspendam-se os autos na secretaria pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, após, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 
(cinco) dias sob pena de extinção do processo por abandono e, permanecendo 
a inércia, voltem-me concluso para sentença.

ADV: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (OAB 4315/AC) - Processo 
0700416-24.2017.8.01.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - REQUERENTE: B.A.C.  - Ato Ordinatório (Provimento 
COGER nº 16/2016, item D1/D7) II - Dá a parte por intimada para, no prazo de 
05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça. 

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/AC) - Processo 0700475-
75.2018.8.01.0002 - Monitória - Contratos Bancários - REQUERENTE: Banco 
do Brasil S/A.  - REQUERIDO: Construtora Badarane Júnior Ltda - Hermane 
Ferreira Badarane - Marilene Candido Moura Badarane  - Conforme estabele-
ce o artigo 700 do CPC, o presente pedido tem por base prova escrita,  confor-
me se observa dos documentos que o acompanham, além do que atende aos 
demais requisitos legais, portanto, recebo a inicial e determino:1) Expeça-se 
mandado citatório de pagamento a fim de que o débito seja satisfeito no prazo 
de 15 (quinze) dias, observadas as advertências do art. 701; 2) Transcorrido 
o prazo de 15 (quinze) dias sem a comprovação do pagamento ou a oposição 
de embargos previstos no artigo 702 do CPC, fica constituído de pleno direito 
o título executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, nos termos do art. 523 
e seguintes do CPC (art. 701, § 2.º, do CPC);3) Constituído o título executivo 
judicial, retifique-se a autuação e intime-se a parte credora para, no prazo de 
05 (cinco) dias, apresentar memória atualizada de cálculo da dívida, observan-
do o disposto no artigo 523, § 1.º, CPC, devendo, se possível, indicar desde 
logo bens da parte devedora suscetíveis de penhora (CPC, art. 524, VII) e, se 
for de seu interesse, requerer bloqueio de valores;4) Cumprido o disposto no 
item “3”, expeça-se mandado de penhora e avaliação (artigo 523, § 3.º, CPC), 
intimando-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente, 
nos próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação, sua 
impugnação (artigo 525, CPC); 5) Realizada a penhora (exceto no caso de 
dinheiro, conforme item VI), e decorrido o prazo para impugnação do devedor, 
intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se tem interesse na 

adjudicação da penhora, pelo valor da avaliação (CPC, art. 876 e seguintes) ou 
na alienação por iniciativa própria (CPC, art. 879 e seguintes). 5.1) Requeren-
do o exequente adjudicação, intime-se o devedor na forma do art. 876, §1º, do 
CPC;5.2) Requerida alienação por iniciativa particular fixo o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a mesma seja efetivada, devendo serem publicados editais na 
forma do art. 886 e 889, I, todos do CPC, devendo o preço ser pago no ato da 
arrematação, fixando uma comissão de corretagem de 0,5% (meio por cento) 
do valor dos bens;5.3) Requerida alienação em hasta pública, proceda-se na 
forma do artigo 886 e seguintes do CPC.6) Havendo requerimento de constri-
ção de valores, promova-se a pesquisa de quantia suficiente para satisfazer a 
execução mediante sistema BacenJud e, ocorrendo o bloqueio de valores:6.1) 
Intime-se a parte executada (pessoalmente, caso esta não possua advogado 
constituído), para fins do artigo 854, § 2.º, do referido Código, para ciência 
da indisponibilidade de valores, bem como, para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, se for o caso, manifeste-se comprovando uma das hipóteses constantes 
nos incisos do § 3.º, do referido artigo; 6.2) Decorrido o prazo sem manifesta-
ção, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade/bloqueio de valores 
em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser procedida 
a transferência do montante indisponível para conta judicial, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas (artigo 854, § 5.º, CPC), intimando-se, posteriormen-
te, a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 
05 (cinco) dias. 7) Havendo requerimento neste sentido, proceda-se busca de 
veículos no sistema RENAJUD em nome do executado e, em caso positivo, 
promova-se a restrição para transferência, intimando o credor para requerer o 
que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias:7.1) Requerida a penhora e 
consolidado o gravame, lavre-se termo de penhora e expeça-se mandado para 
avaliação do bem;7.2) Não manifestando-se o devedor sobre tal constrição, ou 
decidida possível impugnação, intime-se o credor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, informar sob qual modalidade de alienação deseja expropriar os bens do 
executado;7.3) Requerendo o exequente adjudicação, intime-se o devedor na 
forma do art. 876, §1º, do CPC;7.4) Requerida alienação por iniciativa particu-
lar fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que a mesma seja efetivada, devendo 
serem publicados editais na forma do art. 886 e 889, I, todos do CPC, devendo 
o preço ser pago no ato da arrematação, fixando uma comissão de correta-
gem de 0,5% (meio por cento) do valor dos bens;7.5) Requerida alienação 
em hasta pública, proceda-se na forma do artigo 886 e seguintes do CPC.8) 
Havendo pedido neste sentido, determino buscas no sistema Infojud, quanto 
a declaração de bens e direitos da parte executada referente aos 03 (três) 
últimos anos.8.1) Em sendo positiva a busca, atribua-se aos documentos apre-
sentados caráter sigiloso e, sendo negativa a busca, certifique-se e intime-se 
o credor para impulsionar o processo em 05 (cinco) dias.9) Caso as pesquisas 
 de bens e valores restem negativas e haja requerimento do exequente nes-
te sentido, suspendam-se os autos por 01 (um) ano (artigo 921, III, § 1.º, do 
CPC).Decorrido qualquer dos prazos concedidos à parte autora sem manifes-
tação desta, suspendam-se os autos na secretaria pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, após, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 
(cinco) dias sob pena de extinção do processo por abandono e, permanecendo 
a inércia, voltem-me concluso para sentença.

ADV: TAIRO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 4029/AC) - Processo 0700476-
31.2016.8.01.0002 - Divórcio Consensual - Dissolução - REQUERENTE: 
I.P.S.S.  - REQUERIDO: J.A.S.  - (Provimento COGER nº 16/2016, item C1)
Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se 
acerca de resposta de ofícios expedidos ou diligências do juízo.

ADV: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB 44698/MG) - Processo 0700491-
29.2018.8.01.0002 - Monitória - Contratos Bancários - AUTOR: Banco do Brasil 
S/A.  - RÉU: M. D. Construções e Serviços Ltda - Jhonnatans Damasceno de 
Souza - Manoel Viana de Souza - Maria do Socorro Bezerra Damasceno  - 
Conforme estabelece o artigo 700 do CPC, o presente pedido tem por base 
prova escrita, conforme se observa dos documentos que o acompanham, além 
do que atende aos demais requisitos legais, portanto, recebo a inicial e deter-
mino:1) Expeça-se mandado citatório de pagamento a fim de que o débito seja 
satisfeito no prazo de 15 (quinze) dias, observadas as advertências do art. 701; 
2) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a comprovação do pagamento 
ou a oposição de embargos previstos no artigo 702 do CPC, fica constituído de 
pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, nos termos 
do art. 523 e seguintes do CPC (art. 701, § 2.º, do CPC);3) Constituído o título 
executivo judicial, retifique-se a autuação e intime-se a parte credora para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memória atualizada de cálculo da dívida, 
observando o disposto no artigo 523, § 1.º, CPC, devendo, se possível, indicar 
desde logo bens da parte devedora suscetíveis de penhora (CPC, art. 524, VII) 
e, se for de seu interesse, requerer bloqueio de valores;4) Cumprido o disposto 
no item “3”, expeça-se mandado de penhora e avaliação (artigo 523, § 3.º, 
CPC), intimando-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apre-
sente, nos próprios autos, independentemente de penhora ou nova intimação, 
sua impugnação (artigo 525, CPC); 5) Realizada a penhora (exceto no caso de 
dinheiro, conforme item VI), e decorrido o prazo para impugnação do devedor, 
intime-se o credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se tem interesse na 
adjudicação da penhora, pelo valor da avaliação (CPC, art. 876 e seguintes) ou 
na alienação por iniciativa própria (CPC, art. 879 e seguintes). 5.1) Requeren-
do o exequente adjudicação, intime-se o devedor na forma do art. 876, §1º, do 
CPC;5.2) Requerida alienação por iniciativa particular fixo o prazo de 30 (trinta) 
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dias para que a mesma seja efetivada, devendo serem publicados editais na 
forma do art. 886 e 889, I, todos do CPC, devendo o preço ser pago no ato da 
arrematação, fixando uma comissão de corretagem de 0,5% (meio por cento) 
do valor dos bens;5.3) Requerida alienação em hasta pública, proceda-se na 
forma do artigo 886 e seguintes do CPC.6) Havendo requerimento de constri-
ção de valores, promova-se a pesquisa de quantia suficiente para satisfazer a 
execução mediante sistema BacenJud e, ocorrendo o bloqueio de valores:6.1) 
Intime-se a parte executada (pessoalmente, caso esta não possua advogado 
constituído), para fins do artigo 854, § 2.º, do referido Código, para ciência 
da indisponibilidade de valores, bem como, para que, no prazo de 05 (cinco) 
dias, se for o caso, manifeste-se comprovando uma das hipóteses constantes 
nos incisos do § 3.º, do referido artigo; 6.2) Decorrido o prazo sem manifesta-
ção, converter-se-á automaticamente a indisponibilidade/bloqueio de valores 
em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser procedida 
a transferência do montante indisponível para conta judicial, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas (artigo 854, § 5.º, CPC), intimando-se, posteriormen-
te, a parte exequente para requerer o que entender de direito, no  prazo de 
05 (cinco) dias. 7) Havendo requerimento neste sentido, proceda-se busca de 
veículos no sistema RENAJUD em nome do executado e, em caso positivo, 
promova-se a restrição para transferência, intimando o credor para requerer o 
que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias:7.1) Requerida a penhora 
e consolidado o gravame, lavre-se termo de penhora e expeça-se mandado 
para avaliação do bem;7.2) Não manifestando-se o devedor sobre tal constri-
ção, ou decidida possível impugnação, intime-se o credor para, no prazo de 
05 (cinco) dias, informar sob qual modalidade de alienação deseja expropriar 
os bens do executado;7.3) Requerendo o exequente adjudicação, intime-se o 
devedor na forma do art. 876, §1º, do CPC;7.4) Requerida alienação por inicia-
tiva particular fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que a mesma seja efetivada, 
devendo serem publicados editais na forma do art. 886 e 889, I, todos do CPC, 
devendo o preço ser pago no ato da arrematação, fixando uma comissão de 
corretagem de 0,5% (meio por cento) do valor dos bens;7.5) Requerida alie-
nação em hasta pública, proceda-se na forma do artigo 886 e seguintes do 
CPC.8) Havendo pedido neste sentido, determino buscas no sistema Infojud, 
quanto a declaração de bens e direitos da parte executada referente aos 03 
(três) últimos anos.8.1) Em sendo positiva a busca, atribua-se aos documentos 
apresentados caráter sigiloso e, sendo negativa a busca, certifique-se e intime-
-se o credor para impulsionar o processo em 05 (cinco) dias.9) Caso as pes-
quisas de bens e valores restem negativas e haja requerimento do exequente 
neste sentido, suspendam-se os autos por 01 (um) ano (artigo 921, III, § 1.º, 
do CPC).Decorrido qualquer dos prazos concedidos à parte autora sem mani-
festação desta, suspendam-se os autos na secretaria pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, após, intime-se a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de 05 
(cinco) dias sob pena de extinção do processo por abandono e, permanecendo 
a inércia, voltem-me concluso para sentença.

ADV: WILLIANE ANTONIA SOARES PEREIRA (OAB 2286/AC) - Processo 
0700524-92.2013.8.01.0002 - Procedimento Comum - Responsabilidade Civil 
do Servidor Público / Indenização ao Erário - AUTOR: Município de Porto Wal-
ter - Acre  - RÉU: Neuzari Correia Pinheiro  - Intimem-se as partes para que 
especifiquem as provas que pretendem produzir, fazendo-o de forma porme-
norizada, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertidas de que, em caso de 
inércia, o feito será julgado antecipadamente na forma do art. 355, I, do CPC.

ADV: CLÁUDIA DE FREITAS AGUIRRE (OAB 261887/SP), JULIANA MAR-
QUES DE LIMA (OAB 3005/AC) - Processo 0700801-40.2015.8.01.0002 - 
Procedimento Comum - Perdas e Danos - REQUERENTE: José dos Santos 
Araújo  - REQUERIDO: IAPEN - Instituto de Administração Penitenciaria do 
Acre  - (Provimento COGER nº 16-2016 - Ato Ordinatório - C5; L1) - Dá a parte 
por intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo 
do perito e do assistente técnico, nos termos do art. 477, § 1º do CPC/2015

ADV: ADAMAR MACHADO NASCIMENTO (OAB 2896/AC) - Processo 
0701569-92.2017.8.01.0002 - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas 
- REQUERENTE: Leidimar Lucas dos Santos Silva  - (Provimento COGER nº 
16/2016, item B1)Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, manifestar-se acerca da contestação apresentada, nos termos do art. 350 
e/ou 351, do CPC/2015.

ADV: RAIMUNDO ILDEFONSO DE ALMEIDA (OAB 3587/AC) - Processo 
0701968-24.2017.8.01.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Medida Cautelar - REQUERENTE: Rubens Sousa de Oliveira  - (Provimento 
COGER nº 16/2016, item N14)Dá a parte por intimada para, providenciar e 
comprovar o pagamento das custas processuais relativas aos autos em epí-
grafe, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de protesto e inscrição como dívida ativa do Estado do Acre.

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0702251-
81.2016.8.01.0002 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - AU-
TOR: B.  - Fica a parte autora intimada para indicar bens passíveis de penhora 
ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ao tempo 
em que também se inicia o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação (art. 525, CPC); 

ADV: RODRIGO AIACHE CORDEIRO (OAB 2780/AC) - Processo 0702283-
91.2013.8.01.0002 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - AUTORA: 
Andressa Marques Pinheiro  - RÉU: TRANS ACREANA LTDA. - ME  - (Provi-
mento COGER nº 16/2016, item N14)Dá a parte requerida por intimada para, 
providenciar e comprovar o pagamento das custas processuais relativas aos 
autos em epígrafe, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) no prazo de 30 (trin-
ta) dias, sob pena de protesto e inscrição como dívida ativa do Estado do Acre.

ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 3924/AC) - Processo 
0702646-73.2016.8.01.0002 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
- Propriedade Fiduciária - REQUERENTE: B.A.C.  - (Provimento COGER nº 
16/2016, item N14)Dá a parte por intimada para, providenciar e comprovar o 
pagamento das custas processuais relativas aos autos em epígrafe, no valor 
de R$ 301,05 (trezentos e um reais e cinco centavos) no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de protesto e inscrição como dívida ativa do Estado do Acre.

ADV: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA (OAB 2785/AC) - Proces-
so 0702726-03.2017.8.01.0002 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento 
Comum - Liquidação / Cumprimento / Execução - REQUERENTE: Antônio Ma-
riano da Silva Filho  - LIQUIDADO: Ympactus Comercial Ltda  - não estando 
em termos, conquanto facultada oportunidade para a emenda, indefiro a pe-
tição inicial com fundamento no artigo 321, parágrafo único e declaro extinto 
o processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, inciso I, do mesmo 
diploma legal. 

JUIZ(A) DE DIREITO ERIK DA FONSECA FARHAT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2018  

ADV: ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO (OAB 3131/AC), MARIA LUCIEU-
DA S. S. CASTRO (OAB 4099/AC) - Processo 0000119-78.2005.8.01.0002 
(002.05.000119-3) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CREDOR: Estado do Acre  
- DEVEDOR: Calyle Camely  - INTRSDO: Pedro Barbosa Viga  - Ante o expos-
to, extingo a execução, em decorrência da satisfação da obrigação, conforme 
preceitua o art. 924, II, do CPC.Custas pela parte executada. Intimem-se.  

ADV: RICARDO CARNEIRO CARDOSO DA COSTA (OAB 2967/AC), SIL-
VANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC) - Processo 0001126-
32.2010.8.01.0002 (002.10.001126-0) - Procedimento Comum - Indenização 
Trabalhista - REQUERENTE: Ana Isaína Correia  - REQUERIDO: Estado do 
Acre - Secretaria de Estado de Saude e Saneamento  - Ato Ordinatório - N7 - 
Remessa de autos à Contadoria - Provimento COGER nº 16-2016  

ADV: RICARDO CARNEIRO CARDOSO DA COSTA (OAB 2967/AC) - Proces-
so 0001126-32.2010.8.01.0002 (002.10.001126-0) - Procedimento Comum - 
Indenização Trabalhista - REQUERENTE: Ana Isaína Correia  - REQUERIDO: 
Estado do Acre - Secretaria de Estado de Saude e Saneamento  - Dá a parte 
autora por intimada para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se acerca dos 
cáulculos de fls. 222/223, conforme r. despacho de fl. 220  

ADV: MAYRA DE CASTRO MAIA FLORENCIO CAVALCANTI (OAB A1157AM) 
- Processo 0001836-71.2018.8.01.0002 - Carta Precatória Cível - Intimação - 
CREDOR: Distribuidora Equatorial de Produtos de Petróleo Ltda  - (Provimento 
COGER nº 16/2016, item E1)Dá a parte por intimada para ciência da expedi-
ção e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o interessado acompa-
nhar o seu cumprimento, pagando as diligências necessárias.  

ADV: VINICIUS MARTINS DUTRA (OAB 69677/RS) - Processo 0001919-
87.2018.8.01.0002 - Carta Precatória Cível - Citação - EXEQUENTE: Funda-
ção de Crédito Educativo- FUNDACRED  - (Provimento COGER nº 16/2016, 
item E1)Dá a parte por intimada para ciência da expedição e encaminhamento 
da Carta Precatória, devendo o interessado acompanhar o seu cumprimento, 
pagando as diligências necessárias.  

ADV: LUIZ ROGERIO AMARAL COLTURATO (OAB 2920/AC), THIAGO TOR-
RES DE ALMEIDA (OAB 4199/AC), MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 
978/AC) - Processo 0006871-56.2011.8.01.0002 - Execução Fiscal - Dívida 
Ativa - CREDOR: Estado do Acre  - Ato Ordinatório (Provimento COGER nº 
16/2016, item D1/D7) II - Dá a parte por intimada para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça.    

ADV: JOAO TOTA SOARES DE FIGUEIREDO FILHO (OAB 2787/AC), 
JONATHAN XAVIEIR DONADONI (OAB 3390/AC) - Processo 0700106-
52.2016.8.01.0002 (apensado ao processo 0701928-13.2015.8.01.0002) - 
Embargos à Execução - Extinção da Execução - EMBARGANTE: M.d. Cons-
truções Ltda  - EMBARGADO: Banco da Amazônia S/A  - Defiro o pedido de 
restabelecimento do prazo para pagamento das custas, constante na petição 
de fls. 99/101, concedendo o prazo de 15 dias para tal fim.Decorrido o prazo 
sem manifestação, cumpra-se integralmente o despacho de fls. 126/127.  

ADV: WESLEY BARROS AMIN (OAB 3865/AC) - Processo 0700128-
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76.2017.8.01.0002 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - 
REQUERENTE: Helton dos Santos Jucá - Alan Willy dos Santos Maia - Igila 
dos Santos Maia  - Analisando a certidão de óbito constante à fl. 06, constato 
que o declarante se disse companheiro da falecida Elza Maria Amaral dos San-
tos. Desta feita, determino a intimação dos requerentes para que, no prazo de 
05 dias, informem se de fato Raimundo Rocha Maia era companheiro da de 
cujus, bem como se há sentença de reconhecimento de união estável entre 
eles ou processo judicial em andamento para tal fim, cabendo-lhes, a depender 
do caso, adicioná-lo como demandante, tendo em vista o direito de meação.  

ADV: GELSON GONÇALVES NETO (OAB 3422/AC), ISMAEL MARÇAL DA 
COSTA FILHO (OAB 5050/AC) - Processo 0700170-91.2018.8.01.0002 - Ali-
mentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - REQUERENTE: H.A.P.D.F.  
- ALIMENTADA: H.L.P.M.  - REQUERIDO: J.H.C.M.  - À vista da prova da 
relação de filiação existente entre as partes, a presunção de necessidade vi-
gente em relações da espécie e a possibilidade do demandado, vetor este que 
prepondera na analise da questão, porquanto atinente e alimentos civis, cuja 
tendência é de fixação em patamar capaz de assegurar as mesmas condições 
de vida dos pais, indefiro o pedido de reconsideração retro.Cumpra-se as de-
terminações pendentes da decisão de fl. 79.Intimem-se.  

ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 4372/AC) - Processo 
0700273-69.2016.8.01.0002 - Execução de Título   Extrajudicial - Contratos 
Bancários - REQUERENTE: Banco Cruzeiro do Sul S/A  - REQUERIDA: Jocile-
ne de Melo Maia  - Vista ao requerente para manifestação no prazo de 05 dias.  

ADV: GEANE PORTELA E SILVA (OAB 3632/AC), GILLIARD NOBRE ROCHA 
(OAB 2833/AC) - Processo 0700310-28.2018.8.01.0002 (apensado ao proces-
so 0701979-53.2017.8.01.0002) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo 
/ Impugnação / Embargos à Execução - EMBARGANTE: Claudiana Silva de 
Sousa  - EMBARGADA: I. A.C Ind. e Com. de Acuçar Import. e Export. Ltda 
- ME  - Recebo os presentes embargos à execução, sem aplicação do efeito 
suspensivo (art. 919 do CPC).Assim, intime-se o ora embargado, por meio de 
seu patrono, para apresentar manifestação, no prazo de 15 dias.Translade-
-se cópia desta decisão ao processo principal.Defiro a gratuidade judiciária 
requerida.  

ADV: RAPHAEL TRELHA FERNANDEZ (OAB 3685/AC) - Processo 0700340-
63.2018.8.01.0002 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- REQUERENTE: Edervan José Oliveira da Silva  - Preenchidos os requisi-
tos legais, recebo a inicial.Defiro o benefício da gratuidade judiciária.Cite-se/
intime-se a aparte ré para audiência de conciliação/mediação, cuja designação 
em caráter de urgência, ora determino (art. 334, CPC). A parte ré poderá ofe-
recer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 
será na forma do artigo 335 do CPC.Intime-se a parte autora para audiência.
Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 
(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração 
específica, com outorga de poderes para negociar e transigir, Art. 334, § 10, 
do CPC). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade 
da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334 CPC). As partes 
devem estar acompanhadas de seus advogados (Art. 334, § 9º, do CPC).Deixo 
a apreciação do pedido liminar para depois da apresentação de resposta pelo 
réu ou o decurso do prazo para tal fim.  

ADV: RAPHAEL TRELHA FERNANDEZ (OAB 3685/AC) - Processo 0700340-
63.2018.8.01.0002 - Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fa-
zer - REQUERENTE: Edervan José Oliveira da Silva  - Conciliação Data: 
30/05/2018 Hora 08:00 Local: Sala 01 Situacão: Pendente  

ADV: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO (OAB 4315/AC), AMANDIO 
FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 3924/AC), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 
2599A/AC) - Processo 0700418-91.2017.8.01.0002 - Busca e Apreensão em 
Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - REQUERENTE: B.A.C.  - REQUE-
RIDO: J.M.O.  - julgo procedente o pedido de busca e apreensão, e extingo o 
processo com julgamento do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código 
de Processo Civil combinado com o art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911, de 1969, 
confirmando a liminar e, por conseguinte, a propriedade e a posse plena e 
exclusiva do bem discriminado na inicial, em favor do autor, cuja apreensão 
liminar torno definitiva.  

ADV: ALBERTO AUGUSTO GOMES DA SILVA (OAB 216/AC) - Processo 
0700493-38.2014.8.01.0002 - Cumprimento de sentença - Esbulho / Turba-
ção / Ameaça - AUTOR: Manoel Soares de Souza  - RÉU: Envando Farias  
- Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença proposta por Manoel 
Soares de Souza em face de Ivani Farias Ferreira. O executado apresentou 
exceção de pré-executividade alegando nulidade na sentença sobre a qual 
se fundamenta este feito, afirmando que durante o processo de conhecimento 
não foram obedecidos os princípios do devido processo legal, da ampla defesa 
e do contraditório, uma vez que a audiência de instrução (fls. 55/56) se realizou 
mesmo sem a presença do réu, que não compareceu por não ter sido intimado 
para o ato (fl. 54). Assim, requer o excipiente que seja declarada a nulidade da 
audiência de instrução e julgamento e todos os atos a ela posteriores, incluindo 

a sentença, dada a violação dos princípios constitucionais já elencados. O ex-
cepto respondeu à exceção consoante impugnação de fls. 101/102. É o relató-
rio. Decido.Inicialmente observo que a exceção de pré-executividade é uma via 
excepcional e a discussão possível restringe-se à higidez do título executivo, 
isto é, sua existência, validade e eficácia. E, no caso, cuida-se de um título 
executivo judicial, onde foram fixados os alimentos devidos pelo executado, 
cuidando-se, portanto, de título executivo judicial válido e eficaz, sendo porta-
dor de liquidez, certeza e exigibilidade. Assim, a exceção de pré-executividade 
destina-se, precisamente, para agasalhar a defesa do devedor em situações 
onde é flagrante o descabimento da execução, como, por exemplo, na hipó-
tese de inexistência do título, o que evidentemente não é o caso dos autos. 
De outra banda, destaco que a exceção de pré-executividade também não se 
presta para buscar reconsideração ou para questionar a decisão judicial que 
fixou alimentos. Ou seja, a defesa que o devedor pretende deduzir em sede 
de exceção de pré-executividade diz com matéria de defesa ordinária, pois 
versa sobre possível excesso de cobrança ou pagamento integral da dívida, o 
que não justifica a busca da via excepcional. Destarte, ante as alegações do 
executado em sede de exceção de pré-executividade, impõe-se a sua rejeição. 
Tendo em vista que o executado se recusou a ser citado, contudo apresentou 
manifestação espontânea nos autos, tenho-o por citado, passando a partir da 
data desta decisão correr seu prazo para contestação. Intime-se a parte autora 
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de cálculo atualizada refe-
rente ao débito alimentar, efetuando-se os descontos dos valores efetivamente 
pagos. Intimem-se às partes desta decisão.  

ADV: RAIMUNDO ILDEFONSO DE ALMEIDA (OAB 3587/AC) - Processo 
0700581-42.2015.8.01.0002 - Procedimento   Comum - Reconhecimento / 
Dissolução - REQUERENTE: N.S.C.  - REQUERIDO: V.N.S.  - Intimem-se as 
partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir em audiên-
cia, fazendo-o de forma pormenorizada, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando 
advertidas de que, em caso de inércia, o feito será julgado antecipadamente 
na forma do art. 355, I, do CPC. Ressalta-se a importância em mencionar o 
objetivo probatório do que for indicado, porquanto norteará a decisão de sane-
amento, fixação dos pontos controvertidos e análise de conveniência acerca 
do julgamento antecipado do mérito.  

ADV: PEDRO RAPOSO BAUEB (OAB 1140/AC), MAURO ULISSES CAR-
DOSO MODESTO (OAB 949/AC) - Processo 0700790-45.2014.8.01.0002 
- Procedimento Comum - Classificação e/ou Preterição - AUTORA: Solange 
Albuquerque de Souza  - RÉU: Estado do Acre  - Ato Ordinatório(Provimento 
COGER nº 16/2016, item H3)Dá a parte por intimada para ciência do retorno 
dos autos da instância superior, bem como para requererem o que entenderem 
de direito, no prazo de 15 (quinze) dias  

ADV: LUIZ DE ALMEIDA TAVEIRA JUNIOR (OAB 4188/AC) - Processo 
0700907-31.2017.8.01.0002 - Procedimento Comum - Indenização por Dano 
Moral - REQUERENTE: Mônica da Silva Mesquita  - REQUERIDO: Banco do 
Brasil S/A. - Banco Bradesco S/A  - Intime-se a parte autora, através de seu 
advogado, para que, no prazo de 05 dias, se manifeste quanto ao constante às 
fls. 55/61, advertindo-a que em caso de inércia será considerada ratificada a 
informação/pedido trazida(o) pelo réu, ensejando, pois, a extinção do feito na 
forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.  

ADV: FREDERICO FILIPE AUGUSTO LIMA DA SILVA (OAB 2742/AC), 
CAROLINA ROCHA DE SOUZA (OAB 5027/AC) - Processo 0700992-
22.2014.8.01.0002 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: C.O.S.  
- Intime-se a inventariante para apresentar as últimas declarações, juntamente 
com as certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal.Após, 
dê-se vista ao Ministério Público por haver interesse de incapaz.  

ADV: ATAMI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC), MARIO ROSAS NETO 
(OAB 4146/AC), EFRAIN SANTOS DA COSTA (OAB 3335/AC), WELLING-
TON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), GUSTAVO LIMA RABIM 
(OAB 4223/AC), EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC) - Pro-
cesso 0701338-02.2016.8.01.0002 - Embargos à Execução - Suspensão da 
Exigibilidade - REQUERENTE: Obstetricia e Ginecologia Carvalho Ltda  - RE-
QUERIDO: Estado do Acre  - condeno o autor ao pagamento de honorários 
advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 
85, § 8.° do CPC, considerado o pequeno grau de complexidade da causa e 
o trabalho desenvolvido, valor esse a ser corrigido pelos mesmos índices da 
Corregedoria de Justiça do Acre, a partir da publicação desta sentença.  

ADV: PRISCILA CUNHA ROCHA (OAB 2928/AC) - Processo 0701474-
96.2016.8.01.0002 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dissolução - 
REQUERENTE: D.B.V.  - REQUERIDO: A.I.P.E.A. e outros - Intimem-se as 
partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir em audiên-
cia, fazendo-o de forma pormenorizada, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando 
advertidas de que, em caso de inércia, o feito será julgado antecipadamente 
na forma do art. 355, I, do CPC. Ressalta-se a importância em mencionar o 
objetivo probatório do que for indicado, porquanto norteará a decisão de sane-
amento, fixação dos pontos controvertidos e análise de conveniência acerca 
do julgamento antecipado do mérito.  
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ADV: JONATHAN XAVIEIR DONADONI (OAB 3390/AC), JOAO TOTA 
SOARES DE FIGUEIREDO FILHO (OAB 2787/AC) - Processo 0701546-
20.2015.8.01.0002 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: M.V.S.N.  
- REQUERIDA: M.R.S.L.  - Defiro o pedido de parcelamento das custas pro-
cessuais inicial em 6 (vezes).Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de indeferimento, promova o recolhimento das custas 
processuais na forma do art. 985, do Provimento COGER nº 16/2016, in verbis: 
Art. 985. Até a implantação de sistema próprio que permita o parcelamento das 
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do proce-
dimento, o pagamento será realizado por meio de depósito em conta judicial 
remunerada aberta para tal finalidade, vinculada aos respectivos autos judi-
ciais, devendo o numerário depositado ser transferido, mensalmente, à conta 
bancária do Tribunal de Justiça destinada ao recebimento das custas judiciais.  

ADV: TAIRO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 4029/AC) - Processo 0701611-
15.2015.8.01.0002 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: R.S.C.  
- REQUERIDA: E.P.M.C.  - Raimundo Soriano da Costa e Eliane Pinheiro 
de Melo Costa celebraram acordo judicial às fls. 130/131, quanto ao divór-
cio, guarda e alimentos do filho menor.O Ministério Público exarou parecer 
favorável à homologação do pedido (fls. 137/318).Com efeito, verificado que 
os interessados são legítimos, o pedido é juridicamente possível, e a forma 
adequada à pretensão dos requerentes, nenhum óbice há à homologação do 
acordo celebrado. Isto posto, com fulcro nas disposições acima referidas, ho-
mologo o acordo firmado entre os requerentes às fls. 130/131, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos.Quanto à partilha de bens, considerando que 
esta é a única questão controvertida dos autos, intimem-se as partes para que 
especifiquem as provas que pretendem produzir em audiência, fazendo-o de 
forma pormenorizada, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertidas de que, 
em caso de inércia, o feito será julgado antecipadamente na forma do art. 355, 
I, do CPC. Ressalta-se a importância em mencionar o objetivo probatório do 
que for indicado, porquanto norteará a decisão de saneamento, fixação dos 
pontos controvertidos eanálise de conveniência acerca do julgamento anteci-
pado do mérito.    

ADV: HELENA LOISE ALVES SOBRAL (OAB 4035/AC), RAIMUNDO NONATO 
DE LIMA (OAB 1420/AC), ANA PAULA DINIZ DA SILVA (OAB 4091/AC) - Pro-
cesso 0701812-36.2017.8.01.0002 - Interdição - Tutela e Curatela - INTERTE: 
Francisca das Chagas Xavier de Oliveira  - INTERDO: Roberto de Oliveira 
Diniz  - (Provimento 16/2016 - Item C.5) Dá a parte por intimada para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o laudo de fls. 41/43 e 49/52.  

ADV: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA (OAB 2785/AC) - 
Processo 0702242-85.2017.8.01.0002 (apensado ao processo 0702329-
75.2016.8.01.0002) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - EMBARGANTE: A. S. Cameli Ltda (Supermercado 
As)  - EMBARGADO: Ocrim S/A Produtos Alimentícios  - Intime-se a parte 
embargante para que se manifeste quanto à resposta do embargado no prazo 
de 15 dias.  

ADV: RAFAEL CARNEIRO RIBEIRO DENE (OAB 3749/AC), ARNALDO 
HENRIQUE ANDRADE DA SILVA (OAB 4810/AC) - Processo 0702338-
03.2017.8.01.0002 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - EMBARGANTE: R. C. de Morais  - EMBARGADO: 
Banco da Amazônia S/A  - julgo procedente o pedido formulado, para determi-
nar que, no prazo de 15 (quinze) dias, o ora embargado, exequente na ação 
n.º 0700496-22.2016.8.01.0002, emende a inicial executória, na forma do art. 
321, do CPC, sob pena de indeferimento, nos termos do parágrafo único do 
referido artigo, cabendo-lhe discriminar com precisão e clareza, e com arrimo 
nos elementos constantes do processo o “quantum debeatur”, através de novo 
demonstrativo do débito, na forma do artigo 798, I, “b”, do CPC.  

ADV: EVERTON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC), MARIA ROSIA-
NE DA SILVA MELO (OAB 4314/AC), MILQUILENE SOUZA DOS REIS (OAB 
4670/AC), WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), ATA-
MI TAVARES DA SILVA (OAB 3911/AC), MARIO ROSAS NETO (OAB 4146/
AC), GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC), EFRAIN SANTOS DA COSTA 
(OAB 3335/AC), SAULO DE TARSO RODRIGUES RIBEIRO (OAB 4887/AC) 
- Processo 0702457-95.2016.8.01.0002 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Fixação - REQUERENTE: V.G.S.N.  - REQUERIDO: W.P.S.J.  - Ante o expos-
to, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido 
a pagar mensalmente ao requerente Valmir Gadelha Silva Neto, a título de 
pensão alimentícia, a importância correspondente a 20% dos rendimentos do 
requerido, o que hoje equivale a R$ 646,00 (seiscentos e quarenta e seis re-
ais), devendo tal valor ser descontado em folha de pagamento do requerido 
e depositado em conta bancária de titularidade da genitora da criança, cujos 
dados estão consignados na exordial, até o dia 05 (cinco) de cada mês subse-
quente ao vencido, a contar da citação (16/03/2017 fl. 15), nos termos do art. 
1.694 e ss., do CC/2002, e art. 13, § 2.º, da Lei nº 5.478/68, e, assim o faço 
com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC.  

ADV: PAULO GERNANDES COELHO MOURA (OAB 4359/AC) - Processo 
0702740-84.2017.8.01.0002 - Procedimento Comum - Recuperação judicial e 
Falência - AUTOR: C.B.J.  - estando em termos a documentação exigida pela 

Lei 11.101/2005, defiro o processamento da recuperação judicial.Determino à 
Secretaria desta Vara que indique profissional idôneo, preferencialmente advo-
gado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica 
especializada, para funcionar na qualidade de administrador judicial, na forma 
do artigo 52, I, da Lei 11.101/2005.  

ADV: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 4032/MT) - Processo 0702778-
33.2016.8.01.0002 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução 
/ Cálculo / Atualização - AUTOR: Açofer Indústria e Comércio Ltda  - Rela-
ção :0004/2018 Data da Disponibilização: 19/01/2018 Data da Publicação: 
24/01/2018 Número do Diário: 6.044 Página: 71/73  

ADV: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 4032/MT), FAGNE CALIXTO 
MOURÃO (OAB 4600/AC), WANER RAPHAEL DE QUEIROZ SANSON (OAB 
4754/AC) - Processo 0702778-33.2016.8.01.0002 - Execução de Título Extra-
judicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - AUTOR: Açofer Indús-
tria e Comércio Ltda  - RÉU: Metalurgica Nunes Ltda - Francisco Nunes dos 
Santos  - Trata-se de execução título executivo extrajudicial ajuizada por por 
Açofer Indústria e Comércio Ltda em face de Metalurgica Nunes Ltda e outro. 
O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando nulidade de 
penhora dos bens indicados às fls. 19/21. O excepto respondeu à exceção 
consoante impugnação de fls. 77/88. É o relatório. Decido. Inicialmente obser-
vo que a exceção de pré-executividade é uma via excepcional e a discussão 
possível tringe-se à higidez do título executivo, isto é, sua existência, validade 
e eficácia. E, no caso, cuida-se de um título executivo judicial, onde foi estabe-
lecida a obrigação de desocupação pelo executado de imóvel cuja posse per-
tence ao exequente, cuidando-se, portanto, de título executivo judicial válido e 
eficaz, sendo portador de liquidez, certeza e exigibilidade. Assim, a exceção 
de pré-executividade destina-se, precisamente, para agasalhar a defesa do 
devedor em situações onde é flagrante o descabimento da execução, como, 
por exemplo, na hipótese de inexistência do título, o que evidentemente não 
é o caso dos autos. A defesa que o devedor pretende deduzir em sede de 
exceção de pré-executividade que seja declarada a nulidade de ato constritivo 
realizado neste feito, sem sequer fazer referência ao título executivo, o que não 
se pode alcançar por meio de exceção de pré-executividade, portanto, impõe-
-se a sua rejeição. Diante do exposto, rejeito a exceção de pré-executividade 
de fls. 49/50 Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito 
a fim de impulsionar o feito no prazo de 05 dias, advertindo-a que em caso de 
inércia, os autos ficarão aguardando na secretaria pelo prazo de 30 (trinta) 
dias e, permanecendo a inação, o feito será extinto por abandono. Intimem-se. 

1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ADAMARCIA MACHADO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSENILDE FERREIRA DE SOUZA MESQUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0135/2018

ADV: EMERSON SOARES PEREIRA (OAB 1906/AC), ‘DIEGO ANDRÉ GON-
ÇALVES FABRE (OAB 3946/AC) - Processo 0002988-91.2017.8.01.0002 - 
Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a vida - ACUSADO: Rai-
mundo Lima do Nascimento, vulgo “João Cota” e outros - Intime-se o defensor 
dativo nomeado para manifestar-se nos autos ou justificar a impossibilidade, 
sob pena de exclusão da lista de dativos desta unidade jurisdicional.

ADV: LUIZ DE ALMEIDA TAVEIRA JUNIOR (OAB 4188/AC) - Processo 
0006964-77.2015.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Contra-
venções Penais - ACUSADA: Maria José Silva de Matos - Nomeio como defen-
sor dativo para o ato o advogado Luiz de Almeida Taveira Junior, que deverá 
ser intimado para o fim independentemente de compromisso. Os honorários 
serão fixados em decisão posterior e pagos pelo Estado do Acre.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0136/2018

ADV: ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA NEVES (OAB 4135/AC) - Processo 
0000009-93.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Recepta-
ção - ACUSADO: Erlândio Rebouças da Silva, vulgo “Curicão” e outro - Instru-
ção Criminal Data: 11/06/2018 Hora 08:30h 

ADV: VITOR SILVA DAMACENO (OAB 4849/AC) - Processo 0000103-
70.2018.8.01.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Crime Tentado - 
ACUSADO: Luciano Ribeiro da Silva - Instrução Criminal Data: 06/06/2018 
Hora 09:30h 

ADV: ‘DIEGO ANDRÉ GONÇALVES FABRE (OAB 3946/AC) - Processo 
0000847-36.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes 
de Trânsito - ACUSADO: Roberto Lima Verde Nascimento - Instrução Criminal 
Data: 04/06/2018 Hora 10:30h 

ADV: BELQUIOR JOSÉ GONÇALVES (OAB 3388/AC) - Processo 0002044-
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26.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
ACUSADO: Francisco Rosário da Silva, vulgo “Calunga ou Rosário” - Instrução 
Criminal Data: 06/06/2018 Hora 10:00h 

ADV: MATHEUS LIMA DE SOUZA (OAB 4921/AC) - Processo 0002417-
28.2014.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
- ACUSADO: Francisco José Oliveira Benedito, vulgo “Chico Assis” - Instrução 
Criminal Data: 04/06/2018 Hora 09:00h 

ADV: BELQUIOR JOSÉ GONÇALVES (OAB 3388/AC) - Processo 0002432-
26.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado 
- ACUSADO: Raimundo Nonato Alves da Silva, vulgo “Macarrão” - Instrução 
Criminal Data: 06/06/2018 Hora 10:30h 

ADV: VITOR SILVA DAMACENO (OAB 4849/AC) - Processo 0002682-
25.2017.8.01.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi-
cado - ACUSADO: José Francisco da Silva Paiva, vulgo “Zezinho” - Sessão do 
Tribunal do Júri Data: 05/06/2018 Hora 08:00h

ADV: TAIRO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 4029/AC) - Processo 0003048-
35.2015.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - ACU-
SADO: Macson Pinheiro Azevedo - Instrução Criminal Data: 04/06/2018 Hora 
09:30h 

ADV: ‘DIEGO ANDRÉ GONÇALVES FABRE (OAB 3946/AC) - Processo 
0003107-86.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de 
Trânsito - ACUSADO: Francisco Ribeiro dos Santos, vulgo “Lerdinho” - Instru-
ção Criminal Data: 04/06/2018 Hora 11:00h 

ADV: ALEXANDRE JOSÉ FERREIRA NEVES (OAB 4135/AC) - Processo 
0003401-41.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fur-
to Qualificado - ACUSADO: Airton Souza Ramos - Instrução Criminal Data: 
11/06/2018 Hora 09:00h 

ADV: ISMAEL MARÇAL DA COSTA FILHO (OAB 5050/AC) - Processo 
0004411-86.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes 
de Trânsito - AUTOR: Justiça Pública - ACUSADO: Camilo Nascimento Silva 
- Suspensão Condicional do Processo (Lei 9.099/95) Data: 06/06/2018 Hora 
09:00h 

ADV: AROLDO CARVALHO LIMA (OAB 1665/AC) - Processo 0005002-
48.2017.8.01.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Feminicídio - 
ACUSADO: Jeferson Ferreira da Silva, Vulgo “K9” - Instrução Criminal Data: 
04/06/2018 Hora 10:00h 

ADV: ISMAEL MARÇAL DA COSTA FILHO (OAB 5050/AC) - Processo 
0005528-15.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes 
de Trânsito - AUTOR: Justiça Pública - ACUSADO: Jairisson Batista Rodrigues 
Júnior - Suspensão Condicional do Processo (Lei 9.099/95) Data: 06/06/2018 
Hora 09:00h 

ADV: HELENO DE FARIAS DA FRANCA (OAB 1456/AC) - Processo 0005550-
73.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado 
- AUTOR: Justiça Pública - ACUSADA: Maria Eutália Carvalho da Rocha - 
Antônio Flávio Mota Nepumuceno, vulgo “Loro” - Antônia Gleicia Mota Nepo-
muceno e outros - Suspensão Condicional do Processo (Lei 9.099/95) Data: 
06/06/2018 Hora 09:00h 

ADV: MICHELLE DE OLIVEIRA MATOS (OAB 3875/AC) - Processo 0005834-
81.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
- AUTOR: Justiça Pública - ACUSADO: José Romário da Costa Cabral - Sus-
pensão Condicional do Processo (Lei 9.099/95) Data: 06/06/2018 Hora 09:00h 

ADV: ‘DIEGO ANDRÉ GONÇALVES FABRE (OAB 3946/AC) - Processo 
0005878-03.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Recep-
tação - AUTOR: Justiça Pública - ACUSADO: Ricardo Souza da Silva - Sus-
pensão Condicional do Processo (Lei 9.099/95) Data: 06/06/2018 Hora 09:00h 

ADV: BELQUIOR JOSÉ GONÇALVES (OAB 3388/AC) - Processo 0006011-
16.2015.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
- ACUSADO: Francisco Ademar dos Santos da Conceição - Instrução Criminal 
Data: 06/06/2018 Hora 11:00h 

ADV: JONATHAN XAVIEIR DONADONI (OAB 3390/AC), JOAO TOTA 
SOARES DE FIGUEIREDO FILHO (OAB 2787/AC) - Processo 0006017-
23.2015.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - ACUSADO: Humberto Gomes da Silva - Instrução Crimi-
nal Data: 06/06/2018 Hora 08:30h 

ADV: ‘DIEGO ANDRÉ GONÇALVES FABRE (OAB 3946/AC) - Processo 
0006386-46.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Abando-
no de incapaz - AUTOR: Justiça Pública - ACUSADA: Patrícia da Conceição 
Silva de Oliveira - Suspensão Condicional do Processo (Lei 9.099/95) Data: 

06/06/2018 Hora 09:00h 

ADV: HELENO DE FARIAS DA FRANCA (OAB 1456/AC) - Processo 0006672-
24.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
- AUTOR: Justiça Pública - ACUSADO: Antônio Marcos Pereira de Queiroz - 
Suspensão Condicional do 
 Processo (Lei 9.099/95) Data: 06/06/2018 Hora 09:00h 

ADV: MICHELLE DE OLIVEIRA MATOS (OAB 3875/AC) - Processo 0007278-
91.2013.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - ACUSADO: Antônio Janderson Martins da Silva, vulgo 
“Dim” - Instrução Criminal Data: 04/06/2018 Hora 08:30h 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0137/2018

ADV: AROLDO CARVALHO LIMA (OAB 1665/AC) - Processo 0005915-
98.2015.8.01.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a 
vida - ACUSADO: João Paulo de Souza Silva, vulgo “Paulinho da Coe” e outro 
- Intimar a parte para apresentação das alegações finais por memoriais no 
prazo legal. 

ADV: OZANIA MARIA DE ALMEIDA (OAB 2625/AC) - Processo 0006819-
50.2017.8.01.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifica-
do - ACUSADO: Henrique Felix de Jesus, vulgo “Jaca” - Defiro a juntada dos 
vídeos solicitados pelo Ministério Público, intimando-se a defesa para conhe-
cimento. Após, dê-se vista as partes para oferecimento de Alegações Finais.
Diligencie-se.

ADV: MARCUS PAULO CORREIA CIACCI (OAB 4552/AC), LEVI BEZERRA 
DE OLIVEIRA (OAB 4867/AC) - Processo 0007418-86.2017.8.01.0002 - Ação 
Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, 
Direitos ou Valores - ACUSADO: Altemir da Silva Souza e outros - Recebo 
a Denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público contra ALTE-
MIR DA SILVA SOUZA, IVANEI DA SILVA GOMES, LENIR GOMES DA SILVA, 
ROBERLADE SILVA DE SOUZA, CARILENE SILVA DE SOUZA, por não ser 
o caso de rejeição liminar nos termos do artigo 395, do CPP e por entender 
evidenciadas, em princípio, a materialidade, bem como serem fortes os indí-
cios de autoria.Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, 
no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, CPP). Caso não constitua patrono e não 
seja oferecida a Defesa Escrita no prazo retro, desde já nomeio como defensor 
dativo o advogado Belquior José Gonçalves atuante neste juízo para patroci-
nar a sua defesa. Se na Defesa Escrita houver arguição de matéria preliminar, 
a Secretaria da Vara dará vista ao Ministério Público para manifestação sobre 
tal matéria.Apresentada a Defesa Escrita, sem arguição de matéria preliminar, 
designe-se a audiência de instrução e julgamento e expeça-se as intimações 
necessárias à vítima e ao denunciado.Este feito deverá ter tramitação pelo rito 
ordinário.Nos termos do artigo 26, incisos II e IV da Lei 8.625/93 e em atenção 
ao preconizado no Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais 
e de Execução Penal, item 3.2.1.4, bem como o item 2.1.2.3, do manual prático 
de rotinas das Varas Criminais, bem como em atenção aos ítens V e VI das me-
tas para o Poder Judiciário em 2010, indefiro o requerimento para requisição 
de antecedentes criminais, sendo a juntada de tais certidões e folhas providên-
cia atinente ao próprio Ministério Público, no momento da denúncia ou durante 
a tramitação processual, máxime quando tais informações são acessíveis ao 
MP que tem à sua disposição o INFOSEG, INFOPEN e IDENET. Junte-se aos 
autos apenas a Certidão de Antecedentes Criminais do Juízo.No que tange à 
restituição de coisa apreendida, sua regulamentação consta nos artigos 118, 
119, 120 caput do Código de Processo Penal:Art. 118. Antes de transitar em 
julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas 
enquanto interessarem ao processo.Art. 119. As coisas a que se referem os 
artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois 
de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a 
terceiro de boa-fé.Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada 
pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exis-
ta dúvida quanto ao direito do reclamante.Ressalta da leitura dos artigos acima 
 citados que bens apreendidos devem permanecer à disposição do interes-
se processual enquanto interessarem ao feito e caso contrário serão restitu-
ídas quando provada de forma inconteste que pertencem ao peticionário.A 
manutenção do bem apreendido à disposição da Justiça, no caso o nume-
rário, implica não apenas na análise de pertinência e de seu cunho proba-
tório, mas porque existe a possibilidade dele ter sido usado de forma ilícita 
para a pratica de crimes.Além disso, o dinheiro apreendido, trata-se de um 
bem fungível e não foram trazidos aos autos provas suficientes de que o bem 
realmente pertence ao peticionário.Resta claro que os valores apreendidos 
ainda interessam ao processo.A jurisprudência nacional corrobora com este 
entendimento:RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO 
PROCESSO. CPP, ART. 118. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLA-
MANTE. CPP, ART. 120. INDEFERIMENTO. 1. A restituição das coisas apre-
endidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, 
conforme preceituao art. 118 do Código de Processo Penal. 2. Para a resti-
tuição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida acerca do 
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direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal. 3. 
Apelação desprovida. (TRF-3 - ACR: 13293 SP 0013293-50.2011.4.03.6105, 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, Data de 
Julgamento: 01/10/2012, QUINTA TURMA)Em igual sentido, já se pronunciou o 
Superior Tribunal de Justiça:”PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA 
APREENDIDA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. INQUÉRITO POLICIAL. BEM QUE 
INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.Nos 
termos do que dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal, em inquérito 
judicial, a manutenção da apreensão de dinheiro em espécie justifica-se guan-
do não comprovada sua origem lícita e o referido bem interessar à instrução 
do feito criminal, dado que pode assegurar possível restituição ao erário públi-
co, eventualmente vilipendiado.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg na Pet 
8.143/AP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 31/08/2011, DJe 26/09/2011)”Assim, por todo o exposto, nos ter-
mos da legislação penal aplicável à espécie, forte no parecer ministerial, cujos 
fundamentos expendidos a esta incorporo, INDEFIRO o pedido de restituição 
dos valores apreendidos.

ADV: BELQUIOR JOSÉ GONÇALVES (OAB 3388/AC) - Processo 0007909-
64.2015.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado 
- ACUSADO: Elissandro da Silva Chaves e outro - Intimar a parte para apre-
sentação das alegações finais por memoriais no prazo legal. 

ADV: EMERSON SOARES PEREIRA (OAB 1906/AC) - Processo 0008824-
16.2015.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - ACUSA-
DO: Jamilson Silva Souza, vulgo “Milson” - José Nilson da SIlva Costa “Nenco” 
- Intimar a parte para apresentação das alegações finais por memoriais no 
prazo legal. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0138/2018

ADV: OZANIA MARIA DE ALMEIDA (OAB 2625/AC) - Processo 0000377-
34.2018.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - AUTOR: Justiça Publica - ACUSADO: Anderson Oliveira 
Silva e outro - Apresentar resposta à acusação em relação aos acusados, no 
prazo de lei.

ADV: JOSIMEIRE TEIXEIRA PEREIRA (OAB 4879/AC) - Processo 0001337-
87.2018.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - ACUSADO: Mateus Silva dos Santos e outros - Apresen-
tar resposta à acusação em relação ao acusado Mateus Silva dos Santos, no 
prazo de lei.

ADV: JAIRO TELES DE CASTRO (OAB 3403/AC) - Processo 0001520-
58.2018.8.01.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a 
vida - AUTOR: J.P. - ACUSADO: J.F.D.F.B.L. - Apresentar resposta à acusação, 
no prazo de lei.

ADV: JAIRO TELES DE CASTRO (OAB 3403/AC) - Processo 0002647-
65.2017.8.01.0002 - Ação Penal de Competência do Júri - Crimes contra a 
vida - ACUSADO: Raimundo Ferreira Lima Neto e outros - Apresentar rol de 
testemunhas (Art. 422 do CPP) em relação ao acusado Raimundo Ferreira 
Lima Neto, no prazo de lei. 

ADV: BELQUIOR JOSÉ GONÇALVES (OAB 3388/AC) - Processo 0004947-
97.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado 
- ACUSADO: Gleidson de Barros Medalha - Apresentar resposta à acusação, 
no prazo de lei.

2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HUGO BARBOSA TORQUATO FERREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAIRO LAURÊNIO ENES DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0280/2018

ADV: TAIRO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 4029/AC) - Processo 0001508-
15.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - INDICIA-
DO: Raimundo Rosas de Brito e outros - Decisão   Verifico que na sentença 
de fl. 104, possui um erro material no último parágrafo.  Assim sendo, em aten-
dimento ao disposto no artigo 589, do Código de Processo Penal, reexamino 
a decisão e passo a alterá-la, parcialmente em sua parte dispositiva, a qual 
passa a rezar nos seguintes termos:   (...) Ante o exposto, declaro extinta a pre-
tensão punitiva do denunciado Raimundo Rosas de Brito, em relação aos fatos 
narrados nestes autos.  Quanto aos demais acusados o presente feito deve 
prosseguir(...).   Feitas estas considerações, no mais, permanece a decisão, tal 
como lançada.  Intimem-se.   Cruzeiro do Sul-(AC), 26 de abril de 2018.    Hugo 
Barbosa Torquato Ferreira Juiz de Direito 

ADV: MARCUS PAULO CORREIA CIACCI (OAB 4552/AC) - Processo 

0009428-74.2015.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes 
de Trânsito - INDICIADO: Everton Maia Almeida  - Fica o senhor Advogado 
intimado a apresentar a Defesa Preliminar no prazo legal. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0287/2018

ADV: EUCLIDES CAVALCANTE DE ARAÚJO BASTO (OAB 722/AC) - Pro-
cesso 0700120-41.2013.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - 
Crimes da Lei de licitações - ACUSADO: José Klinger Alves da Costa e outros 
- DecisãoO patrono do requerente José Klinger Alves da Costa interpôs EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO, às fls. 488/496, 
com a finalidade de absolver o embargante por atipicidade de sua conduta. 
Caso assim não entenda, que seja dado parcial provimento aos embargos com 
o fim de excluir da dosimetria da pena a causa de aumento do crime conti-
nuado, eis que não restou denunciado pela prática de vários delitos, mas de 
apenas um.Verificando os autos, constatou-se que este Juízo, ao prolatar a 
sentença, incluiu na dosimetria a causa de aumento de pena referente ao cri-
me continuado. Conforme denúncia, o ora requerente foi denunciado pelos cri-
mes previstos no artigo 89, parágrafo único e artigo 24, inciso II, ambos da Lei 
nº 8.666/93.Em que pese constar na sentença a condenação do referido réu 
também nas penas da causa de aumento do crime continuado, esta deve ser 
desconsiderada.O artigo 382 do Código de Processo Penal dispõe que: “Qual-
quer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a 
sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou 
omissão”.Assim, declaro a sentença para retirar a causa de aumento de pena 
referente ao crime continuado, devendo ser deferidos os presentes embargos 
declaratórios. Diante do exposto, julgo procedentes os presentes Embargos de 
Declaração, procedendo à retificação na sentença de fls. 439/450 para constar 
na sua parte dispositiva o artigo 89, parágrafo único e artigo 24, inciso II, am-
bos da Lei nº 8.666/93, quanto ao réu José Klinger Alves da Costa. Passam à 
seguinte redação o dispositivo e a dosimetria da pena:”Ante o exposto, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CON-
DENAR o acusado José Klinger Alves Costa, devidamente qualificado nos au-
tos, nas sanções do artigo 89, parágrafo único, cumulado com o artigo 24, inci-
so II, ambos da Lei nº 8.666/93, bem como ABSOLVÊ-LO das penas do artigo 
71, do Código Penal.Atento ao disposto no artigo 68, caput, do Código Penal, 
passo à dosimetria da pena, individualmente:Quanto ao réu José Klinger Alves 
Costa:Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o 
réu agiu com dolo mediano, não se justificando a valoração negativa da culpa-
bilidade.Não possui antecedentes criminais.Não há elementos acerca da con-
duta social do acusado, tampouco sobre sua personalidade, motivo pelo qual 
deixo de valorá-las.O motivo do crime integra o próprio tipo penal, consistindo 
na satisfação de interesse pessoal, usando a máquina pública, o qual já é puni-
do pelo próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-lo. As circunstâncias 
da prática do delito são comuns à espécie.As consequências do crime são 
especialmente graves, uma vez que não houve ressarcimento ao erário.Não 
há falar em comportamento da vítima.Por derradeiro, não existem nos autos 
elementos para se aferir a situação econômica do réu.À vista das circunstân-
cias analisadas individualmente, fixo a pena base, no mínimo legal, qual seja, 
03 (três) anos de detenção, com pagamento de 10 (dez) dias multa, cada um 
em valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato 
delituoso, observado o disposto no artigo 60 do Código Penal.Não concorrem 
circunstâncias agravantes ou atenuantes.Ausentes causas de aumento e di-
minuição de pena. Torno concreta e definitiva a pena anteriormente dosada.O 
regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, em observância do artigo 
33, § 2º, “c”, do Código Penal.Em observância ao disposto no artigo 44, § 2º 
e na forma dos artigos 45, § 1º, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena 
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam prestação pe-
cuniária de 05 (cinco) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento 
e 128 (cento e vinte e oito) horas de prestação de serviços à comunidade, em 
local a ser designado pelo Juízo da execução.”Feitas estas considerações, 
no mais, permanece a sentença, tal como lançada. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.Cruzeiro do Sul-(AC), 27 de abril de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0289/2018

ADV: OCILENE ALENCAR DE SOUZA (OAB 4057/AC) - Processo 0005171-
45.2011.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - ACUSA-
DO: Rafael Roseno da Silva  - Instrução e Julgamento Data: 15/05/2018 Hora 
11:00 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0292/2018

ADV: SIRLEI DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 5015/AC) - Processo 0005585-
33.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - INDICIADO: José Regilson Ferreira da Silva e outro - Teor 
do Ato: “Fica a Senhora Advogada, intimada a tomar ciência da expedição da 
Carta Precatória às pp. 504
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0293/2018

ADV: MARCUS PAULO CORREIA CIACCI (OAB 4552/AC) - Processo 
0000233-60.2018.8.01.0002 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas 
Afins - INDICIADO: Joelson Alves Pereira - Maicon Silva Batista  - Instrução e 
Julgamento Data: 29/05/2018 Hora 10:30 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EVELIN CAMPOS CERQUEIRA BUENO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARYTANA GUIMARÃES TAVARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0607/2018

ADV: WANER RAPHAEL DE QUEIROZ SANSON (OAB 4754/AC) - Processo 
0700847-24.2018.8.01.0002 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Extra-
vio de bagagem - RECLAMANTE: Rodrigo Medeiros de Souza e outro - Conci-
liação Data: 21/08/2018 Hora 09:20 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0608/2018

ADV: JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO (OAB 33390/PR), ARMANDO SIL-
VA BRETAS (OAB 3662/AC) - Processo 0003689-52.2017.8.01.0002 - Proce-
dimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RECLAMA-
DO: Gazin Ind. e Com. Móveis Eletrodoméstico Ltda  - III- DISPOSITIVOPosto 
isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL E JULGO PROCE-
DENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a autora ao pagamento do 
valor de R$816,81 (oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), 
com correção monetária e juros legais desde o ajuizamento da ação, em favor 
da empresa ré, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESO-
LUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 487, I, do CPC.Intime-se a parte 
autora da sentença, bem como cientifique-a de que, tendo sido condenada ao 
pagamento de quantia certa, não a efetuando no prazo de quinze dias, conta-
dos do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, o montante 
da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento.Sem 
custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).Com o trânsito em 
julgado, certifique-se e arquivem-se.Publique-se. Intimem-se.Cruzeiro do Sul-
-(AC), 25 de abril de 2018.Evelin Campos Cerqueira BuenoJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0609/2018

ADV: DANIEL PENHA DE OLIVEIRA (OAB 3434/RO), BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS SARMENTO (OAB 5462/RO), GABRIELA DE LIMA TORRES (OAB 
5714/RO) - Processo 0005145-37.2017.8.01.0002 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - RECLAMADO: Companhia 
de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - III- DISPOSITIVO:Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PRO-
CESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).Com o trânsito 
em julgado, certifique-se e arquivem-se.Publique-se. Intimem-se.Cruzeiro do 
Sul-(AC), 25 de abril de 2018.Evelin Campos Cerqueira BuenoJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0610/2018

ADV: JOAO TOTA SOARES DE FIGUEIREDO FILHO (OAB 2787/AC), KARI-
NA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), KARINA DE ALMEIDA BA-
TISTUCI (OAB 3400/AC), REINALDO LUIS T. R. MANDALITI (OAB 257220/
SP), RAPHAEL TRELHA FERNANDEZ (OAB 3685/AC) - Processo 0701054-
57.2017.8.01.0002 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Material - RECLAMADO: Banco Itau Bmg Consignado S/A  - III- DIS-
POSITIVO.Ante as razões expendidas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 
PRINCIPAL, para condenar a parte reclamada: a) declarar a inexistência do 
débito do autor, cancelando definitivamente o contrato de empréstimo de n. 
237433169, em nome da parte reclamante, confirmando a liminar deferida, b) 
restituir o valor de R$8.006,60 (oito mil e seis reais e sessenta centavos), com 
correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios desde 
da citação e c) condenando o reclamado ainda ao pagamento de indenização 
por dano moral em favor da parte reclamante no valor de R$3.000,00 (três 
mil reais), considerado nesta data (Súmula 362 do STJ), DECRETANDO A 
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espe-
que no art. 487, I, do CPC.As partes deverão ser intimadas da sentença, bem 
como cientificada a reclamada de que, condenada ao pagamento da quantia 
certa, caso não a efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito 
em julgado, independente de nova intimação, o montante da condenação será 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), conforme o dispõe o 
art. 523, § 1º do CPC e Enunciado 97 do FONAJE.Sem custas ou honorários 
advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).Com o trânsito em julgado, certifique-se 
e arquivem-se. Eventual pedido de execução poderá correr em autos próprios.

Publique-se. Intimem-se.Cruzeiro do Sul-(AC), 25 de abril de 2018.Evelin Cam-
pos Cerqueira BuenoJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0611/2018

ADV: MARCELA MONTEIRO NOGUEIRA (OAB 3668/AC), PATRÍCIA GUR-
GEL PORTELA MENDES (OAB 5424/RN), JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES 
JUNIOR (OAB 392/RN) - Processo 0005724-82.2017.8.01.0002 - Procedimen-
to do Juizado Especial Cível - Bancários - RECLAMADO: Banco Bmg Consig-
nados S/A  - DISPOSITIVO: Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, 
revogando a liminar concedida, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO 
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 487, I, do CPC. Sem 
custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Com o trânsito 
em julgado, certifique-se e arquivem-se. Eventual pedido de execução poderá 
correr em autos próprios. P.R.I.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0613/2018

ADV: RAPHAEL TRELHA FERNANDEZ (OAB 3685/AC) - Processo 0005229-
38.2017.8.01.0002 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - RECLAMADO: Juruá Motocenter Ltda  - III- DISPOSITIVO:Posto 
isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando a par-
te reclamada à obrigação de fazer consistente em fornecer à autora os seguin-
tes brindes promocionais: emplacamento grátis; primeira parcela do seguro 
total; 03 (três) anos de garantia e 07 (sete) trocas de óleo grátis, sob pena de, 
em não o fazendo, incidir em multa diária a ser fixada pelo juízo da execução 
ou conversão em perdas e danos, bem como condeno a parte reclamada a pa-
gar indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), conside-
rado nesta data (Súmula 362 do STJ), em favor da autora, rejeitando o pedido 
de entrega do capacete, DECRETANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com espeque no art. 487, I, do CPC.Intime-se a 
parte reclamada da sentença, bem como cientifique-a de que, tendo sido con-
denada ao pagamento de quantia certa, não a efetuando no prazo de quinze 
dias, contados do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, 
o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por 
cento.Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).Com o 
trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se. Eventual pedido de execução 
correrá em autos próprios.P.R.I.Cruzeiro do Sul-(AC), 25 de abril de 2018.Eve-
lin Campos Cerqueira BuenoJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0614/2018

ADV: PAULO GERNANDES COELHO MOURA (OAB 4359/AC), FAGNE CA-
LIXTO MOURÃO (OAB 4600/AC), NÁDIA CAROLINE BEZERRA DOS SAN-
TOS MOURÃO (OAB 4753/AC) - Processo 0700489-59.2018.8.01.0002 - 
Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - RECLAMANTE: 
Meulitos Industria & Comércio Ltda - Ato Ordinatório (Provimento COGER nº 
16/2016, item D1/D7) II - Dá a parte reclamante por intimada para, no prazo de 
30 (trinta) dias, manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça à p. 28. 
Cruzeiro do Sul - (AC), 04 de maio de 2018. Charlene Silva Costa Assistente 
de Juiz 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0615/2018

ADV: TAMILES NASCIMENTO GASPAR (OAB 5095/AC) - Processo 0700435-
93.2018.8.01.0002 - Petição - Responsabilidade Civil - REQUERENTE: Fran-
cisco de Assis Carvalho de Souza  - Ato Ordinatório (Provimento COGER nº 
16/2016, item D1/D7)  I - Dá a parte autora por intimada para, no prazo de 30 
(trinta) dias, manifestar-se acerca do AR negativo das cartas de citação/intima-
ção às pp. 29, 32, 33.     Cruzeiro do Sul - (AC),  07 de maio de 2018.  Charlene 
Silva Costa Assistente de Juiz  

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO EVELIN CAMPOS CERQUEIRA BUENO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ARYTANA GUIMARÃES TAVARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0124/2018

ADV: JONATHAN XAVIEIR DONADONI (OAB 3390/AC), ÁLVARO MANOEL 
VIEIRA SAMPAIO (OAB 4242/AC) - Processo 0700301-37.2016.8.01.0002 - 
Procedimento Comum - Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Co-
mercial Wially - Ltda  - REQUERIDO: Município de Cruzeiro do Sul - AC e outro 
- Conciliação, Instrução e Julgamento Data: 12/06/2018 Hora 08:41 Local: Sala 
- 01 Situacão: Pendente
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0125/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), ALEXAN-
DRE JOSÉ FERREIRA NEVES (OAB 4135/AC) - Processo 0700655-
28.2017.8.01.0002 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: ALEXANDRE JOSÉ FER-
REIRA NEVES  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: ALEXANDRE 
JOSÉ FERREIRA NEVES  - Intime-se o Estado do Acre para comprovar o 
pagamento da RPV e quais descontos realizados, no prazo de dez dias.Após, 
manifeste-se o credor sobre a satisfação da dívida.Feito isso, conclusos.

VARA DE PROTEÇÃO À MULHER
E EXECUÇÕES PENAIS

JUIZ(A) DE DIREITO MARLON MARTINS MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADAWANA AGOSTINHO FARIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0478/2018

ADV: FRANCISCO ERNANDO COSTA SOUZA (OAB 4796/AC) - Processo 
0000422-38.2018.8.01.0002 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liber-
dade - AUTOR: Justiça Publica  - RÉU: Antônio Ludwig Nascimento Santiago  
- ATO ORDINATÓRIO - HOMOLOGAÇÃO DE RAP

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0479/2018

ADV: HELENO DE FARIAS DA FRANCA (OAB 1456/AC) - Processo 0001939-
15.2017.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Vio-
lência Doméstica - INDICIADO: Francisco Demétrio da Silva  - DespachoIn-
time-se novamente o advogado dativo nomeado nestes autos.Cruzeiro do 
Sul-AC, 18 de abril de 2018.Marlon Martins MachadoJuiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0480/2018

ADV: MARIANE GOMES HENRIQUES (OAB 4133/AC) - Processo 0000674-
73.2016.8.01.0014 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - RÉU: 
Manoel Damião Silva  Nogueira  - ATO ORDINATÓRIO - HOMOLOGAÇÃO 
DE RAP

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0481/2018

ADV: HELENO DE FARIAS DA FRANCA (OAB 1456/AC) - Processo 0007441-
71.2013.8.01.0002 - Execução da Pena - Medidas de Segurança - ACUSADO: 
Elivane da Silva  - ATO ORDINATÓRIO - MANIFESTAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0482/2018

ADV: PEDRO BARROSO LUCAS (OAB 4758/AC) - Processo 0000153-
09.2012.8.01.0002 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - ACU-
SADO: Antônio Ramos da Silva Filho  - ATO ORDINATÓRIO - MANIFESTA-
ÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0483/2018

ADV: HELENO DE FARIAS DA FRANCA (OAB 1456/AC) - Processo 0007145-
10.2017.8.01.0002 - Execução da Pena - Pena Privativa de Liberdade - RÉU: 
Adenilson Rodrigues da Silva, vulgo “Nildo”  - ATO ORDINATÓRIO - HOMO-
LOGAÇÃO DE RAP

COMARCA DE BRASILÉIA

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SIRENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERALICE MEIRA ROCHA DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0604/2018

ADV: MARCOS ANTONIO SANTIAGO MOTTA (OAB 2910/AC), JOAO PAU-
LO SETTI AGUIAR (OAB 3080/AC) - Processo 0700066-96.2018.8.01.0003 
- Protesto - Sustação de Protesto - AUTOR: D.P.A.  - Autos n.º 0700066-

96.2018.8.01.0003 Ato Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item D1/
D7)I - Dá a parte autora por intimada por meio de seu advogado para, no prazo 
de 05 (cinco) dias, apontar o endereço correto da parte tendo em vista a de-
volução do aviso de recebimento AR á fl. 194. Brasileia - (AC), 04 de maio de 
2018.Geraldo Moreira MartinsTécnico Judiciário

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0605/2018

ADV: ROGERIO JUSTINO ALVES REIS (OAB 3505/AC) - Processo 0700373-
50.2018.8.01.0003 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: N.G.S.S.  
- DecisãoDefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Quanto aos 
alimentos provisionais, tenho que o critério jurídico para se fixar o valor da 
obrigação alimentícia decorre da conjugação proporcional e razoável da pos-
sibilidade econômica do requerido e da necessidade do requerente, visando à 
satisfação das necessidades vitais básicas dos filhos sem onerar, em dema-
sia, os genitores, nos termos do que prescreve o artigo 1.694 do Código Civil.
Considero que é obrigação dos genitores prover o sustento da prole comum, 
cada qual devendo concorrer na medida da própria disponibilidade (§ 1º, do 
art. 1.694, do Código Civil).Pois bem. Em face dos elementos dos autos, que 
permitem aferir o vínculo de parentesco, a necessidade de alimentos da parte 
requerente e a possibilidade da parte requerida, fixo desde logo alimentos pro-
visórios em 30% salário mínimo mensal.Tendo em vista que a petição inicial 
preenche os requisitos essenciais e não sendo caso de improcedência liminar 
do pedido, determino:Designe-se audiência de conciliação, conforme disponi-
bilidade em pauta, devendo-se citar o réu para comparecer ao ato (Art. 334, 
caput, do CPC), fazendo-se constar do mandado ou carta que em caso de não 
haver acordo, começará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
defesa, a partir da audiência (Art. 335, I, do CPC) ou de eventual protocolo do 
pedido de cancelamento do ato, sendo que a não apresentação da contesta-
ção no prazo legalmente estipulado, implica em revelia, restando presumidas 
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do CPC).
Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 
(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração 
específica, com outorga de poderes para negociar e transigir, Art. 334, § 10, 
do CPC). A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade 
da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 
econômica pretendida ou do valor da causa (§ 8º, art. 334 CPC/2015). As par-
tes devem estar acompanhadas de seus advogados (Art. 334, § 9º, do CPC). 
Intime-se o autor para comparecer à audiência de conciliação por meio de 
seu Advogado, pelo Diário da Justiça, sendo Defensor Público pessoalmente.
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no 
prazo de quinze dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I 
havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja 
o julgamento antecipado; II havendo contestação, deverá se manifestar em 
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas 
a eventuais questões incidentais; III em sendo formulada reconvenção com 
a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à 
reconvenção).Em seguida, venham os autos conclusos para decisão de sane-
amento e organização do processo. Fica desde já garantido às partes manifes-
tação conforme Art. 191 do CPC/2015.Às providências.Brasiléia-(AC), 27 de 
abril de 2018.Gustavo SirenaJuiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0606/2018

ADV: WAGNER ALVARES DE SOUZA (OAB 3930/AC) - Processo 0700725-
76.2016.8.01.0003 - Procedimento Comum - Salário-Maternidade (Art. 71/73) 
- AUTORA: Flávia Santos de Melo  - Autos n.º 0700725-76.2016.8.01.0003 Ato 
Ordinatório(Provimento COGER nº 13/2016, item XX)Dá a parte por intimada 
por meio de seu advogado, para no prazo de (05) dias, manifestar-se acerca 
da liquidação de seu crédito. Brasileia (AC), 07 de maio de 2018.Geraldo Mo-
reira Martins Técnico Judiciário

ADV: WAGNER ALVARES DE SOUZA (OAB 3930/AC) - Processo 0700820-
77.2014.8.01.0003 - Cumprimento de sentença - Rural (Art. 48/51) - AUTO-
RA: Marineuza Rita de Jesus  - Autos n.º 0700820-77.2014.8.01.0003 Ato 
Ordinatório(Provimento COGER nº 13/2016, item XX)Dá a parte por intimada 
por meio de seu advogado, para no prazo de (05) dias, manifestar-se acerca 
da liquidação de seu crédito. Brasileia (AC), 07 de maio de 2018.Geraldo Mo-
reira Martins

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0607/2018

ADV: GISELI ANDRÉIA GOMES LAVADENZ (OAB 4297/AC) - Processo 
0700473-39.2017.8.01.0003 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dis-
solução - REQUERENTE: A.F.S. e outro - Isto posto, com fulcro nas dispo-
sições acima referidas, homologo o acordo firmado entre os requerentes as 
fls.01/05 , para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Declaro extinto o 
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processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, III, do Código de 
Processo Civil. Sem custas, por força do disposto no artigo 11, I, da Lei Esta-
dual n.º 1.422, de 18.12.2001.Expeçam-se os mandados e ofícios necessá-
rios ao cumprimento do acordo e, a seguir, arquivem-se os autos.Publique-se, 
registre-se e intimem-se.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0608/2018

ADV: JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS ZANOTTI (OAB 3729/
AC), ERONILDO MACAMBIRA BRAGA JUNIOR (OAB 27933ES) - Processo 
0700184-72.2018.8.01.0003 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação 
- REQUERENTE: E.G.S.B.  - REQUERIDO: E.S.C.B.  - Trata-se de pedido 
de redesignação de audiência de conciliação, manifestado por Emerson San-
dro Cordeiro Braga, o qual alega possuir compromisso previamente agendado 
que o impossibilita de comparecimento ao ato processual.Defiro o pedido do 
requerido, tendo em vista que a manifestação veio acompanhada de docu-
mentos que comprovam e justificam a remarcação da audiência.Em razão do 
exposto, fica redesignada a audiência de conciliação para a data de 14 de 
junho de 2018, a realizar-se às 8:30 horas.As partes e procuradores deverão 
se manifestar de forma fundamentada quanto a eventual compromisso, previa-
mente agendado, que as impossibilite de comparecer a audiência designada, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Intimem-se as partes e 
procuradores desta decisão, bem como, da data e hora da audiência designa-
da.Às providências.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0609/2018

ADV: SERGIO BAPTISTA QUINTANILHA (OAB 136/AC), ALZIRA MARIA MAIA 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB 00001691AC), LARISSA PRETE FUZETI 
(OAB 3672/AC) - Processo 0000161-03.2000.8.01.0003 (003.00.000161-1) - 
Inventário - Sucessões - INVTE: Noemia dos Santos Soares - Intime-se a parte 
autora, pessoalmente, para no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 
arquivamento do feito, promover o ato que lhe compete nos autos da ação em 
curso, então consistente no seguinte: apresentar últimas declarações e plano 
de partilha.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0610/2018

ADV: ALESSANDRO CALLIL DE CASTRO (OAB 3131/AC), LUCAS VIEIRA 
CARVALHO (OAB 3456/AC), CIL FARNEY ASSIS RODRIGUES (OAB 3589/
AC), PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (OAB 11324/MT) - Processo 0700271-
04.2013.8.01.0003 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação 
- REQUERIDO: NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. e outro - 
Sentença A parte autora Paulo Rogério de Oliveira ajuizou ação de execução 
contra INDUSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA NORTE LTDA e NORTE 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., objetivando a satisfação de dívida 
líquida e certa. Após a citação, aos autos veio comunicação do pagamento da 
dívida. A satisfação da obrigação é uma das formas de extinção da execução, 
conforme preceitua o art. 924, II, do CPC/2015. Ante o exposto, declaro extin-
ta a execução. Arquivem-se independentemente de trânsito em julgado. Sem 
custas, por força do artigo 11, inciso II, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Intimem-
-se. Brasileia (AC), 03 de maio de 2018. Gustavo Sirena Juiz de Direito 

VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CLOVIS DE SOUZA LODI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SEBASTIÃO CAVALCANTE DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0215/2018

ADV: GISELI ANDRÉIA GOMES LAVADENZ (OAB 4297/AC) - Processo 
0001362-34.2017.8.01.0003 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto 
Qualificado - RÉU: Carlos Antonio Cavalcante Alves - Raimundo de Castro Oli-
veira e outro - Fica a advogada devidamente intimada para apresentar respos-
ta escrita á denúncia dos réus Carlos Antonio Cavalcante Alves e Raimundo de 
Castro Oliveira, no prazo legal.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0216/2018

ADV: SÉRGIO BAPTISTA QUINTANILHA (OAB 136/AC) - Processo 0500003-
55.2018.8.01.0003 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Injúria - RÉU: Gil-
mar de Souza Melo  - Fica o advogado devidamente intimado para apresentar 
resposta escrita à denúncia, no prazo legal.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SIRENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOICILENE DA COSTA AMORIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0200/2018

ADV: RAFAEL SGANZERLA DURAND (OAB 3594/AC), STYLLON DE ARAU-
JO CARDOSO (OAB 4761/AC) - Processo 0700343-49.2017.8.01.0003 - Pro-
cedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - RECLAMANTE: 
Risomar Ferreira Feitosa  - RECLAMADO: Banco do Brasil S/A.  - Ficam as 
partes devidamente INTIMADAS, na pessoa dos patronos, para juntos, toma-
rem ciência acerca do inteiro teor do despacho de fls. 355, adiante colaciona-
do: DespachoA parte credora em petição de folhas 347, pugnou pela expedi-
ção de Alvará Judicial assim com quanto a intimação da parte requerida para 
comprovar a obrigação de fazer.Intimada, a executada apresentou manifesta-
ção as folhas 352/354 afirmando que os descontos cessaram desde outubro 
de 2016, conforme documentos acostados em contestação de folhas 107/158.
Pois bem, verificado o documento de folhas 114, certifica-se de fato a cessação 
dos descontos no mês de outubro do ano de 2016. O pedido da exequente 
não merece acolhida, uma vez que competia a mesma acostar documentação 
demonstrando que não houve a cessação dos descontos, prova esta de fácil 
realização pela mesma.Desta forma, determino a expedição de Alvará Judicial 
em favor da autora descontando do depósito de folhas 343 o percentual de 
15 % de honorários de sucumbência, conforme fixado no acórdão de folhas 
317 e, ainda, expedindo de igual forma Alvará Judicial em favor do patrono do 
montante correspondente ao percentual a ele devido. Após o levantamento dos 
valores, intime-se a parte autora para manifestar sobre a satisfação do débito 
no prazo de 05 (cinco) dias.Apresentada a manifestação ou mantendo-se si-
lente, faça me concluso. Às providências.Intimem-se.Brasiléia-AC, 02 de maio 
de 2018.Gustavo SirenaJuiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0201/2018

ADV: ODER JOSE DE SOUZA SANTOS (OAB 2870/AC) - Processo 0700782-
60.2017.8.01.0003 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - DEVEDOR: Avista S/A Administrativa de Cartões de Créditos 
- CERTIDÃO Certifico que, solicitada a pesquisa de valores on line pelo siste-
ma BACEN JUD 2.0, houve informação de que não consta valor em conta da 
executada, consoante extrato retro. Outrossim, Certifico, em cumprimento ao 
disposto no Capítulo 2, Seção 3, Norma 16, VIII, do Prov. COGER n.º 3/2007, 
Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, a realização do 
seguinte ato ordinatório: dá a parte Exequente por intimada para, no prazo de 
10 (dez) dias, se manifestar acerca da resposta de pesquisa de valores pelo 
sistema Bacen Jud 2.0 ás fls. 117/119.Brasileia (AC), 07 de maio de 2018.
Joicilene da Costa AmorimDiretor(a) Secretaria

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO SIRENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOICILENE DA COSTA AMORIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0148/2018

ADV: ROGERIO JUSTINO ALVES REIS (OAB 3505/AC) - Processo 0700285-
12.2018.8.01.0003 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - 
CREDOR: Reis Sociedade Individual de Advocacia  - Despacho  Deixo por ora 
de receber a inicial.Como constatado, no título executivo foram fixados hono-
rários em favor da pessoa física do advogado. Para a sociedade advocatícia 
ter legitimidade para postular crédito em nome próprio, necessária a juntada 
da cessão de crédito com todas as formalidades exigidas pela legislação. A 
pessoa jurídica, quando não constituída como credor, por inexistir a cessão de 
credito, é parte ilegítima para figurar como exequente de honorários fixados 
em prol da advogado como autônomo.Desta forma, nos termos do artigo 321 
do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o que 
exequente ou acoste ao feito a devida cessão de crédito ou, então, proceda 
com a emenda a inicial retificando o polo ativo da demanda para constar tão 
somente a pessoa física do advogado titular do crédito constante do título de 
folhas 05/28.Intime-se.Brasiléia-AC, 03 de maio de 2018.Gustavo SirenaJuiz 
de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0149/2018

ADV: ODER JOSE DE SOUZA SANTOS (OAB 2870/AC) - Processo 0001850-
23.2016.8.01.0003 - Cumprimento de sentença - Obrigações - CREDOR: Ale-
xandre Pinto Sodré  - DEVEDOR: Município de Brasiléia - AC, na pessoa do 
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seu Prefeito ou Procurador  - Certifico que, em cumprimento ao item 20, do 
artigo 3º, do Provimento do COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte Ato 
Ordinatório:Dá a parte credora por intimada, na pessoa de seu Patrono cons-
tituído, para no prazo de 05 (cinco) dias juntar nos autos comprovante dos 
dados bancários de titularidade do credor, a fim de proceder com o cumpri-
mento do r. Despacho (pág. 131) item 01, qual seja expedir RPV em favor do 
Exequente, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Brasileia (AC), 04 
de maio de 2018

ADV: PAULO HENRIQUE MAZZALI (OAB 3895/AC), GISELI ANDRÉIA GO-
MES LAVADENZ (OAB 4297/AC) - Processo 0700110-52.2017.8.01.0003 
- Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - RECLAMANTE: Paulo Ara-
mys de Oliveira Torres  - Certifico que, em cumprimento ao item 20, do arti-
go 3º, do Provimento do COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte Ato 
Ordinatório:Dá a parte credora por intimada, na pessoa de seu Patrono consti-
tuído, para no prazo de 05(cinco) dias juntar nos autos comprovante dos dados 
bancários de titularidade do credor e de Sociedade Mazzali Advogados Asso-
ciados, a fim de proceder com o cumprimento do r. Despacho (pág. 170), qual 
seja expedir RPV em favor do Exequente e de Sociedade Mazzali Advogados 
Associados, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

ADV: PAULO HENRIQUE MAZZALI (OAB 3895/AC), GISELI ANDRÉIA GO-
MES LAVADENZ (OAB 4297/AC), MAZZALI ADVOGADOS ASSOCIADOS 
(OAB 3895/AC) - Processo 0700143-42.2017.8.01.0003 - Cumprimento de 
sentença - Perdas e Danos - CREDORA: Ariclê Bandeira de Arruda Silva  - 
Certifico que, em cumprimento ao item 20, do artigo 3º, do Provimento do CO-
GER n.º 10/2000, a realização do seguinte Ato Ordinatório:Dá a parte credora 
por intimada, na pessoa de seu Patrono constituído, para no prazo de 05(cin-
co) dias juntar nos autos comprovante dos dados bancários de titularidade do 
credor, a fim de proceder com o cumprimento do r. Despacho (pág. 170), qual 
seja expedir RPV em favor do Exequente, sob pena de extinção e arquivamen-
to dos autos. Brasileia (AC), 04 de maio de 2018.

ADV: PAULO HENRIQUE MAZZALI (OAB 3895/AC), GISELI ANDRÉIA GO-
MES LAVADENZ (OAB 4297/AC) - Processo 0700266-40.2017.8.01.0003 
- Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - CREDORA: Francisca das 
Chagas Oliveira da Silva  - Certifico que, em cumprimento ao item 20, do ar-
tigo 3º, do Provimento do COGER n.º 10/2000, a realização do seguinte Ato 
Ordinatório:Dá a parte credora por intimada, na pessoa de seu Patrono consti-
tuído, para no prazo de 05(cinco) dias juntar nos autos comprovante dos dados 
bancários de titularidade do credor e de Sociedade Mazzali Advogados Asso-
ciados, a fim de proceder com o cumprimento do r. Despacho (pág. 164), qual 
seja expedir RPV em favor do Exequente e de Sociedade Mazzali Advogados 
Associados, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Brasileia (AC), 
04 de maio de 2018.
 
ADV: JAMES ARAUJO DOS SANTOS (OAB 4500/AC) - Processo 0700382-
12.2018.8.01.0003 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: James Araujo dos Santos  - 
ADVOGADO: James Araujo dos Santos  - Despacho  Deixo por ora de receber 
a inicial.Compulsando os documentos acostados, averigua-se o pleito de exe-
cução de título executivo de originário da Comarca de Assis Brasil, possuindo 
o exequente domicílio em Rio Branco.Como de conhecimento, não é dado a 
parte a livre escolha do Juízo onde proporá a demanda, sob pena de infringir 
o princípio do juiz natural. Outrossim, nos termos do artigo 52, parágrafo único 
do Código de Processo Civil, em se tratando a Fazenda Pública como requeri-
da, ou deve a parte propor a demandada em seu domicílio ou, no caso, no da 
origem do título executivo.Por assim ser, defiro a parte autora o prazo de 15 
(quinze) dias para que proceda com a emenda a inicial, tão somente com os 
títulos de Brasiléia e retificando o valor da causa.Intime-se.Brasiléia-AC, 02 de 
maio de 2018.Gustavo SirenaJuiz de Direito

COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARTINELE MARQUES GADELHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0768/2018

ADV: GELSON GONÇALVES NETO (OAB 3422/AC), EDSON RIGAUD VIANA 
NETO (OAB 3597/AC) - Processo 0700145-48.2013.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Indenização por Dano Moral - RÉU: Nahiara S. de Araújo-ME 
Mercantil N&N  - Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa nos 
termos do Livro I do Título II, Capítulo III da Parte Especial do CPC. Foi exa-
rado despacho (pp. 734/735), o qual determinou que a parte executada fosse 
intimada para o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias.A parte 
executada devidamente intimada (p. 739), por seu nobre patrono, aportou nos 
autos (pp. 740/741), o qual, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da in-
timação realizada na pessoa da executada (pp. 738/739), tendo em vista o 
pedido expresso para as comunicações dos atos processuais em nome dos 

advogados da parte, a rigor do art. 272, § 5º, do CPC”.O nobre representante 
do Ministério Público, instado a se manifestar, exarou parecer (pp. 748/749), 
pugnando pela rejeição do pedido da parte executada.É o brevíssimo relató-
rio. Decido.De início é importante ressaltar que, eventual arguição de nulidade 
do ato de intimação deve ser afastada quando atingida sua finalidade, o que 
ocorreu, no particular, com a manifestação da executada por seu advogado. Tal 
entendimento encontra-se devidamente fundamentado no parágrafo primeiro, 
do art. 239 do CPC que assim dispõe: Art. 239 - Para a validade do processo é 
indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 
indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Pará-
grafo 1º: O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta 
ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 
de contestação ou de embargos à execução.A parte executada tomou conhe-
cimento de que deveria cumprir a obrigação que sobre si recai, logo a medida 
alcançou o seu objetivo, tanto é assim, que manifestou-se através de advoga-
do às pp. 740/741, suprindo assim a falta ou a nulidade da intimação.Sendo 
assim, em que pese o entendimento da executada ao pugnar pelo reconheci-
mento da nulidade da intimação realizada na pessoa da executada, nos termos 
do citado artigo 239, parágrafo 1º do CPC, não há que se falar em nulidade 
pela ausência de intimação da executada em nome do advogado.Pelas razões 
aqui expostas, não há nulidade a se reconhecer.Assim, desnecessário o refazi-
mento dos atos processuais, qual seja: reabertura de prazo para apresentação 
de defesa nos autos, já que declaro expressamente reconhecida a intimação 
da executada ante sua manifestação às pp. 740/741.Por conseguinte, determi-
no o regular prosseguimento do feito, com o devido cumprimento do despacho 
de pp. 734/735, item 2.1.1 e seguintes.Intimem-se. Cumpra-se.Epitaciolândia-
-(AC), 26 de abril de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0769/2018

ADV: JESSÉ MOTA FERNANDES (OAB 4690/AC) - Processo 0700530-
54.2017.8.01.0004 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - REQUE-
RENTE: S.V.D.  - Instrução e Julgamento Data: 10/07/2018 Hora 10:30 Local: 
1ª Vara Cível Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0770/2018

ADV: RENATO AUGUSTO FERNANDES CABRAL FERREIRA (OAB 3753/
AC) - Processo 0700017-86.2017.8.01.0004 - Execução de Título Extrajudi-
cial - Duplicata - CREDOR: Coimbra Importação e Exportação Ltda  - A parte 
credora requereu a adjudicação do bem penhorado (p. 39).Havendo apenas 
um pretendente, não tendo a parte devedora requerido a substituição do bem 
penhorado (CPC/2015, art. 847), defiro o pedido de p. 39 e adjudico o bem pe-
nhorado às pp. 32/34.Providencie a escrivania:lavre-se o auto de adjudicação;a 
seguir, ao contador judicial para atualização da dívida;após, intime-se a parte 
credora para efetuar o depósito da diferença entre o valor da dívida e o do bem, 
se for o caso;atendido, expeça-se a respectiva carta de adjudicação ou manda-
do de entrega de bens, se móvel (CPC, art. 877, § 1°);efetivada a adjudicação, 
intime-se a parte credora para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de extinção do processo por abandono (CPC, art. 485, II, III e § 1º).

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0771/2018

ADV: RODRIGO WILL MENDES (OAB 2175/RO) - Processo 0000594-
86.2009.8.01.0004 (004.09.000594-9) - Procedimento Comum - Ru-
ral (Art. 48/51) - REQUERENTE: Creuza Maria da Silva Moises  - Ato 
Ordinatório(Provimento COGER nº 16/2016, item F4)Dá a parte credora por 
intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impug-
nação de pp. 222/227.

VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA IZABEL BEZERRA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0204/2018

ADV: FERNANDO ALFREDO FERREIRA CUADROS - Processo 0800041-
25.2017.8.01.0004 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideo-
lógica - ACUSADO: Jesus Castro da Silva  - Ato Ordinatório(Provimento CO-
GER nº 16/2016, item E1)Dá a parte Jesus Castro da Silva, na pessoa de 
seu Advogado Fernando Alfredo Ferreira Cuadros, por intimada para ciência 
da expedição e encaminhamento da Carta Precatória, devendo o interessado 
acompanhar o seu cumprimento, pagando as diligências necessárias.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0205/2018

ADV: SARA LAIS CASTRO DE MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0001146-
75.2014.8.01.0004 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - 
ACUSADO: Jesus Castro da Silva  - Ato Ordinatório (Provimento COGER nº 
16/2016, item E1)   Dá a parte Jesus Castro da Silva, na pessoa de sua Ad-
vogada Sara Lais Castro de Melo, por intimada para ciência da expedição e 
encaminhamento da Carta Precatória, devendo o interessado acompanhar o 
seu cumprimento, pagando as diligências necessárias.  

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0206/2018

ADV: ROGERIO JUSTINO ALVES REIS (OAB 3505/AC) - Processo 0000298-
49.2018.8.01.0004 - Auto de Prisão em Flagrante - Violência Doméstica Contra 
a Mulher - AUTOR: Justiça Publica - ACUSADO: Joarez Pelição de Oliveira 
- Decisão Pelo que se depreende dos autos, a autoridade policial lavrou auto 
de prisão em flagrante em desfavor de Joarez Pelição de Oliveira, por suposta 
prática do delito do art. 129, § 9°, do Código Penal, fls. 01/18. Foi oferecida 
fiança pela autoridade policial, a qual foi paga e o flagranteado liberado, fls. 
15/16. Os autos vieram ao presente juízo, o qual homologou o referido flagran-
te, bem como concedeu medidas protetivas em desfavor de Joarez Pelição 
de Oliveira, o teor do aludido decisum, fls. 24/25, foi bem claro, ou seja, “o 
representado deverá ser advertido das possíveis consequências, no caso de 
desobediência, caso em que poderá este juízo decretar sua prisão preventiva”. 
O mandado de afastamento e proibição de conduta assinado inclusive pelo 
flagranteado Joarez Pelição de Oliveira, fls. 31, foi de mesma clareza, ou seja, 
“em caso de descumprimento (...)podendo ainda ter sua prisão preventiva de-
cretada (...)” e isso se deu em 13.03.2018. Daí que em 16.03.2018, aporta aos 
autos comunicado da Delegacia da presente Comarca, fls. 35/38, dando conta 
do descumprimento do teor da decisão antes proferida, fls. 24/25. Tal conduta 
do flagranteado Joarez Pelição de Oliveira desafiou a decisão de fls. 39/40, a 
qual decretou sua prisão preventiva. O cumprimento do mandado se deu em 
27.03.2018, fls. 68/71. Consta manifestação defensória de Joarez Pelição de 
Oliveira, fls. 47/49, na qual requereu, a revogação das cautelares. Os autos 
foram ao parquet para manifestação no tocante ao que foi dito pela Defesa, 
todavia segundo certidão do cartório da Vara Criminal, fls. 79, não houve pro-
nunciamento. Inquérito Policial, fls. 80/126. É o relatório. Decido. Do breve 
resumo acima, ficou evidente que o flagranteado Joarez Pelição de Oliveira 
restou preso por ter descumprido decisão de que concedeu medidas protetivas 
em relação à vítima mulher Josiana Magalhães Lima, fls. 39/40. Todavia há de 
se ressaltar que o flagranteado está preso desde o dia 27/03/2018, sendo que 
a pouco foi que se deu a juntada do Inquérito Policial, fls. 80/126. Tal situação 
desafia e muito a proporcionalidade e razoabilidade da prisão cautelar decre-
tada ao preso Joarez Pelição de Oliveira, sobre isso inclusive a doutrina pátria: 
“No Brasil, por se entender que a ausência de fixação de prazo certo para a du-
ração de prisão preventiva deixava o acusado inteiramente à merce do Estado, 
consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual, se o acusado 
estivesse preso,(...) De fato, se a duração da prisão cautelar exceder um prazo 
razoável se torna ilegal, por quanto viola a garantia constitucional da razoável 
duração do processo. Se a prisão é ilegal, deve ser objeto de relaxamento, já 
que a Constituição Federal prevê que toda prisão ilegal será imediatamente 
relaxada pela autoridade judiciária, sem prejuízo, todavia, da continuidade do 
processo” (Grifei) Ademais é de se ressaltar por força da prisão que foi decre-
tada, fls. 39/40, que o referido ato é por demais didático ao agora indiciado 
Joarez Pelição de Oliveira a fim de que não descumpra novamente o que antes 
decidido, ficando novamente advertido, que tanto a decretação, como a revo-
gação da prisão preventiva obedecem à cláusula rebus sic stantibus, conforme 
inclusive dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal queo juiz poderá 
revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de mo-
tivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 
que a justifiquem (Grifo nosso). Assim, de ofício, revogo a prisão preventiva 
de Joarez Pelição de Oliveira e, por conseguinte, determino a expedição de 
Alvará de Soltura, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não estiver 
preso. Ciência ao parquet desta decisão, bem como ao Advogado Dativo que 
atuou neste processo. No tocante ao requerido fls. 47/49, deixo para apreciar 
após manifestação ministerial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-
-se. Epitaciolândia-(AC), 07 de maio de 2018. Joelma Ribeiro Nogueira Juíza 
de Direito 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA IZABEL BEZERRA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0005/2018

ADV: JANICE DE SOUZA BARBOSA (OAB 3347/RO), REYNNER ALVES 
CARNEIRO (OAB 3513/AC), LUCILDO CARDOSO FREIRE (OAB 4751/RO), 

MARISSA RAQUEL DE OLIVEIRA COSTA (OAB 4659/AC), ANDERSON PE-
REIRA CHARÃO (OAB 320381/SP), EMERSON ALESSANDRO MARTINS 
LAZAROTO (OAB 6684/RO) - Processo 0000380-17.2017.8.01.0004 - Termo 
Circunstanciado - Lesão Corporal - AUTOR FATO: Americo Soares Ribeiro Ju-
nior e outro - INTRSDO: Banco do Brasil S/A.  - Relação: 0003/2018 Teor do 
ato: Instrução e Julgamento Data: 10/05/2018 Hora 08:30 Local: 1º Juizado 
Especial Criminal Situacão: Pendente Advogados(s): Marissa Raquel de Oli-
veira Costa (OAB 4659/AC), Styllon de Araujo Cardoso (OAB 4761/AC), Alvaro 
Manoel Nunes Maciel Sobrinho (OAB 5002/AC)

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOELMA RIBEIRO NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GERUSIA LANDY CHAVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0774/2018

ADV: JESSÉ MOTA FERNANDES (OAB 4690/AC) - Processo 0700336-
20.2018.8.01.0004 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Jessé Mota Fernandes  - DE-
VEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: Jessé Mota Fernandes  - Decisão-
Tendo em vista que a questão de mérito posta em discussão é unicamente de 
direito, assentando-se, no mais, em prova documental, desnecessária se faz 
a designação de audiência uma vez que aliado a este argumento, é sabido 
que a executada não se manifesta quanto ao possível acordo, razão pela qual 
restaria infrutífera e improdutiva a designação do ato judicial, em homenagem 
aos princípios informativos do sistema dos Juizados Especiais, bem como a 
economia processual este juízo entende por bem desnecessária a designa-
ção de audiência de conciliação.Outrossim, a conciliação em situações como 
a ora proposta além de alongar desnecessariamente a pauta de audiências, 
acarretaria o comparecimento das partes à solenidade desprovida de qualquer 
utilidade, o que, decerto, não se ajusta aos princípio que informam os Juiza-
dos Especiais.Assim sendo, determino a citação da executada para apresentar 
resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência que cuida 
do artigo 7º da Lei 12.153/2009, sem prejuízo de que o ente público demanda-
do ofereça proposta de acordo, preferencialmente até o final do referido prazo.
Cite-se.Intimem-se.Epitaciolândia-(AC), 02 de maio de 2018.Joelma Ribeiro 
NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0775/2018

ADV: JESSÉ MOTA FERNANDES (OAB 4690/AC) - Processo 0700337-
05.2018.8.01.0004 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Jessé Mota Fernandes  - DE-
VEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: Jessé Mota Fernandes  - Decisão-
Tendo em vista que a questão de mérito posta em discussão é unicamente de 
direito, assentando-se, no mais, em prova documental, desnecessária se faz 
a designação de audiência uma vez que aliado a este argumento, é sabido 
que a executada não se manifesta quanto ao possível acordo, razão pela qual 
restaria infrutífera e improdutiva a designação do ato judicial, em homenagem 
aos princípios informativos do sistema dos Juizados Especiais, bem como a 
economia processual este juízo entende por bem desnecessária a designa-
ção de audiência de conciliação.Outrossim, a conciliação em situações como 
a ora proposta além de alongar desnecessariamente a pauta de audiências, 
acarretaria o comparecimento das partes à solenidade desprovida de qualquer 
utilidade, o que, decerto, não se ajusta aos princípio que informam os Juiza-
dos Especiais.Assim sendo, determino a citação da executada para apresentar 
resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensada a audiência que cuida 
do artigo 7º da Lei 12.153/2009, sem prejuízo de que o ente público demanda-
do ofereça proposta de acordo, preferencialmente até o final do referido prazo.
Cite-se.Intimem-se.Epitaciolândia-(AC), 02 de maio de 2018.Joelma Ribeiro 
NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0776/2018

ADV: JESSÉ MOTA FERNANDES (OAB 4690/AC) - Processo 0700338-
87.2018.8.01.0004 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Jessé Mota Fernandes  - DE-
VEDOR: Procuradoria Geral do Estado do Acre - PGE  - ADVOGADO: Jessé 
Mota Fernandes  - DecisãoTendo em vista que a questão de mérito posta em 
discussão é unicamente de direito, assentando-se, no mais, em prova docu-
mental, desnecessária se faz a designação de audiência uma vez que aliado 
a este argumento, é sabido que a executada não se manifesta quanto ao pos-
sível acordo, razão pela qual restaria infrutífera e improdutiva a designação do 
ato judicial, em homenagem aos princípios informativos do sistema dos Juiza-
dos Especiais, bem como a economia processual este juízo entende por bem 
desnecessária a designação de audiência de conciliação.Outrossim, a conci-
liação em situações como a ora proposta além de alongar desnecessariamente 
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a pauta de audiências, acarretaria o comparecimento das partes à solenidade 
desprovida de qualquer utilidade, o que, decerto, não se ajusta aos princípio 
que informam os Juizados Especiais.Assim sendo, determino a citação da exe-
cutada para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, ficando dispensa-
da a audiência que cuida do artigo 7º da Lei 12.153/2009, sem prejuízo de que 
o ente público demandado ofereça proposta de acordo, preferencialmente até 
o final do referido prazo.Cite-se.Intimem-se.Epitaciolândia-(AC), 02 de maio de 
2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0777/2018

ADV: LARISSA LEAL DO VALE (OAB 4424/AC) - Processo 0700340-
57.2018.8.01.0004 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDORA: L.L.V.  - DEVEDOR: E.A.  - 
ADVOGADA: Larissa Leal do Vale  - DecisãoTendo em vista que a questão de 
mérito posta em discussão é unicamente de direito, assentando-se, no mais, 
em prova documental, desnecessária se faz a designação de audiência uma 
vez que aliado a este argumento, é sabido que a executada não se manifesta 
quanto ao possível acordo, razão pela qual restaria infrutífera e improdutiva 
a designação do ato judicial, em homenagem aos princípios informativos do 
sistema dos Juizados Especiais, bem como a economia processual este juízo 
entende por bem desnecessária a designação de audiência de conciliação.
Outrossim, a conciliação em situações como a ora proposta além de alongar 
desnecessariamente a pauta de audiências, acarretaria o comparecimento das 
partes à solenidade desprovida de qualquer utilidade, o que, decerto, não se 
ajusta aos princípio que informam os Juizados Especiais.Assim sendo, deter-
mino a citação da executada para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) 
dias, ficando dispensada a audiência que cuida do artigo 7º da Lei 12.153/2009, 
sem prejuízo de que o ente público demandado ofereça proposta de acordo, 
preferencialmente até o final do referido prazo.Cite-se.Intimem-se.Epitaciolân-
dia-(AC), 02 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0778/2018

ADV: ALUISIO VERAS DE ALMEIDA NETO (OAB 4587/AC) - Processo 
0700307-67.2018.8.01.0004 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários 
Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - REQUERENTE: Aluisio 
Veras de Almeida Neto  - REQUERIDO: Estado do Acre  - ADVOGADO: Aluisio 
Veras de Almeida Neto  - DecisãoTendo em vista que a questão de mérito pos-
ta em discussão é unicamente de direito, assentando-se, no mais, em prova 
documental, desnecessária se faz a designação de audiência uma vez que 
aliado a este argumento, é sabido que a executada não se manifesta quanto 
ao possível acordo, razão pela qual restaria infrutífera e improdutiva a desig-
nação do ato judicial, em homenagem aos princípios informativos do sistema 
dos Juizados Especiais, bem como a economia processual este juízo entende 
por bem desnecessária a designação de audiência de conciliação.Outrossim, 
a conciliação em situações como a ora proposta além de alongar desneces-
sariamente a pauta de audiências, acarretaria o comparecimento das partes 
à solenidade desprovida de qualquer utilidade, o que, decerto, não se ajusta 
aos princípio que informam os Juizados Especiais.Assim sendo, determino a 
citação da executada para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 
ficando dispensada a audiência que cuida do artigo 7º da Lei 12.153/2009, sem 
prejuízo de que o ente público demandado ofereça proposta de acordo, pre-
ferencialmente até o final do referido prazo.Cite-se.Intimem-se.Epitaciolândia-
-(AC), 03 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0779/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), PAULO HEN-
RIQUE MAZZALI (OAB 3895/AC) - Processo 0700181-17.2018.8.01.0004 - 
Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDOR: Mazzali Advogados Associados  - DEVEDOR: 
Estado do Acre  - DespachoRecebo os embargos eis que tempestivos. Intime-
-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo legal.Epitaciolândia- 
AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0780/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), GISELI ANDRÉIA 
GOMES LAVADENZ (OAB 4297/AC) - Processo 0700174-25.2018.8.01.0004 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDOR: Mazzali Advogados Associados  - DEVEDOR: 
Estado do Acre  - DespachoRecebo os embargos eis que tempestivos. Intime-
-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo legal.Epitaciolândia- 
AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0781/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), GISELI ANDRÉIA 
GOMES LAVADENZ (OAB 4297/AC) - Processo 0700173-40.2018.8.01.0004 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDOR: Mazzali Advogados Associados  - DEVEDOR: 
Estado do Acre  - DespachoRecebo os embargos eis que tempestivos. Intime-
-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo legal.Epitaciolândia- 
AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0782/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), GISELI ANDRÉIA 
GOMES LAVADENZ (OAB 4297/AC) - Processo 0700170-85.2018.8.01.0004 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDOR: Mazzali Advogados Associados  - DEVEDOR: 
Estado do Acre  - DespachoRecebo os embargos eis que tempestivos. Intime-
-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo legal.Epitaciolândia- 
AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0785/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), ADRIANY GADELHA RO-
CHA (OAB 4477/AC) - Processo 0700223-66.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Públi-
ca - CREDORA: Adriany Gadelha Rocha  - DEVEDOR: Estado do Acre  - AD-
VOGADA: Adriany Gadelha Rocha  - DespachoRecebo os embargos eis que 
tempestivos. Intime-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo 
legal.Epitaciolândia- AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza 
de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0786/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), SARA LAIS CASTRO DE 
MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0700215-89.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Públi-
ca - CREDORA: Sara Lais Castro de Melo  - DEVEDOR: Estado do Acre  - AD-
VOGADA: Sara Lais Castro de Melo  - DespachoRecebo os embargos eis que 
tempestivos. Intime-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo 
legal.Epitaciolândia- AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza 
de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0787/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), SARA LAIS CASTRO DE 
MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0700214-07.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Públi-
ca - CREDORA: Sara Lais Castro de Melo  - DEVEDOR: Estado do Acre  - AD-
VOGADA: Sara Lais Castro de Melo  - DespachoRecebo os embargos eis que 
tempestivos. Intime-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo 
legal.Epitaciolândia- AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza 
de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0788/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), PAULA YARA 
BRAGA DE CARLI (OAB 3434/AC) - Processo 0700963-58.2017.8.01.0004 - 
Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDORA: Paula Yara Braga de Carli  - DEVEDOR: Estado 
do Acre  - ADVOGADA: Paula Yara Braga de Carli  - Ante o depósito judicial 
realizado pela parte Devedora, expeça-se alvará para saque do valor deposi-
tado independentemente de qualquer retenção, comunicando-se o credor por 
telefone ou outro meio hábil.Em tempo, é salutar esclarecer que caberá ao 
credor efetuar o pagamento dos tributos devidos.O credor deverá comunicar o 
saque do alvará no prazo de 05 dias.Após, independentemente de manifesta-
ção, retornem os autos conclusos para sentença de extinção.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0789/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), SARA LAIS 
CASTRO DE MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0700841-45.2017.8.01.0004 
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- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDORA: Sara Lais Castro de Melo  - DEVEDOR: Estado 
do Acre  - ADVOGADA: Sara Lais Castro de Melo  - Ante o depósito judicial re-
alizado pela parte Devedora, expeça-se alvará para saque do valor depositado 
independentemente de qualquer retenção, comunicando-se o credor por tele-
fone ou outro meio hábil.Em tempo, é salutar esclarecer que caberá ao credor 
efetuar o pagamento dos tributos devidos.O credor deverá comunicar o saque 
do alvará no prazo de 05 dias.Após, independentemente de manifestação, re-
tornem os autos conclusos para sentença de extinção.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0790/2018

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC), MAURO RENATO 
ALVES SALOMÃO (OAB 2169/AC), THOMAZ CARNEIRO DRUMOND (OAB 
4204/AC) - Processo 0700765-21.2017.8.01.0004 - Cumprimento de sentença 
- Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: 
Mauro Renato Alves Salomão  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: 
Mauro Renato Alves Salomão  - Ante o depósito judicial realizado pela parte 
Devedora, expeça-se alvará para saque do valor depositado independente-
mente de qualquer retenção, comunicando-se o credor por telefone ou outro 
meio hábil.Em tempo, é salutar esclarecer que caberá ao credor efetuar o pa-
gamento dos tributos devidos.O credor deverá comunicar o saque do alvará 
no prazo de 05 dias.Após, independentemente de manifestação, retornem os 
autos conclusos para sentença de extinção.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0791/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), PAULA YARA BRAGA DE 
CARLI (OAB 3434/AC) - Processo 0700809-40.2017.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Públi-
ca - CREDORA: Paula Yara Braga de Carli  - DEVEDOR: Estado do Acre  - AD-
VOGADA: Paula Yara Braga de Carli  - Ante o depósito judicial realizado pela 
parte Devedora, expeça-se alvará para saque do valor depositado indepen-
dentemente de qualquer retenção, comunicando-se o credor por telefone ou 
outro meio hábil.Em tempo, é salutar esclarecer que caberá ao credor efetuar o 
pagamento dos tributos devidos.O credor deverá comunicar o saque do alvará 
no prazo de 05 dias.Após, independentemente de manifestação, retornem os 
autos conclusos para sentença de extinção.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0792/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), ANA PAULA DA  ASSUNÇÃO 
E SILVA (OAB 4157/AC) - Processo 0700796-41.2017.8.01.0004 - Cumprimen-
to de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pú-
blica - CREDORA: ANA PAULA DA  ASSUNÇÃO E SILVA  - DEVEDOR: Estado 
do Acre  - ADVOGADA: ANA PAULA DA  ASSUNÇÃO E SILVA  - Ante o de-
pósito judicial realizado pela parte Devedora, expeça-se alvará para saque do 
valor depositado independentemente de qualquer retenção, comunicando-se 
o credor por telefone ou outro meio hábil.Em tempo, é salutar esclarecer que 
caberá ao credor efetuar o pagamento dos tributos devidos.O credor deverá 
comunicar o saque do alvará no prazo de 05 dias.Após, independentemente de 
manifestação, retornem os autos conclusos para sentença de extinção.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0793/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), ROGERIO JUS-
TINO ALVES REIS (OAB 3505/AC) - Processo 0700259-11.2018.8.01.0004 - 
Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDOR: Reis Sociedade Individual de Advocacia  - DEVE-
DOR: Estado do Acre  - DespachoRecebo os embargos eis que tempestivos. 
Intime-se o embargado para, querendo, impugná-los no prazo legal.Epitacio-
lândia- AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0794/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), SARA LAIS 
CASTRO DE MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0700249-64.2018.8.01.0004 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDORA: Sara Lais Castro de Melo  - DEVEDOR: Esta-
do do Acre  - ADVOGADA: Sara Lais Castro de Melo  - DespachoRecebo os 
embargos eis que tempestivos. Intime-se o embargado para, querendo, impug-
ná-los no prazo legal.Epitaciolândia- AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro 
NogueiraJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0795/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), THALES FERRARI DOS 
SANTOS (OAB 4625/AC) - Processo 0700229-73.2018.8.01.0004 - Cumpri-
mento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 
Pública - CREDOR: Thales Ferrari dos Santos  - DEVEDOR: Estado do Acre  
- ADVOGADO: Thales Ferrari dos Santos  - DespachoRecebo os embargos 
eis que tempestivos. Intime-se o embargado para, querendo, impugná-los no 
prazo legal.Epitaciolândia- AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro Nogueira-
Juíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0796/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), ADRIANY 
GADELHA ROCHA (OAB 4477/AC) - Processo 0700224-51.2018.8.01.0004 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDORA: Adriany Gadelha Rocha  - DEVEDOR: Estado 
do Acre  - ADVOGADA: Adriany Gadelha Rocha  - DespachoRecebo os embar-
gos eis que tempestivos. Intime-se o embargado para, querendo, impugná-los 
no prazo legal.Epitaciolândia- AC, 04 de maio de 2018.Joelma Ribeiro Noguei-
raJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0797/2018

ADV: RAPHAEL DA SILVA BEYRUTH BORGES (OAB 2852/AC) - Processo 
0001183-97.2017.8.01.0004 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Resci-
são - RECLAMANTE: Evandro Freitas Chaves  - RECLAMADO: Município de 
Epitaciolândia  - Remeta-se os autos a contadoria para atualização do cálculo.
Expeça-se RPV em favor da parte exequente, o qual deverá ser pago no prazo 
máximo de 60 (sessenta dias), sob pena de sequestro do numerário suficiente 
ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.De-
corrido o prazo sem a comprovação do cumprimento de pagamento da RPV 
nos autos, proceda esta secretaria o sequestro do numerário via sistema Ba-
cen Jud, suficiente ao cumprimento da decisão.Após, expeça-se alvará judicial 
em favor da parte credora, que terá 03 (três) dias para informar ao juízo o le-
vantamento do numerário, sob pena de ser considerada satisfeita à obrigação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0798/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), SARA LAIS CASTRO DE 
MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0700138-80.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pú-
blica - CREDORA: Sara Lais Castro de Melo  - DEVEDOR: Estado do Acre  
- ADVOGADA: Sara Lais Castro de Melo  - Diante do exposto, JULGO IM-
PROCEDENTE os presentes embargos, rechaçando a alegação de excesso 
de execução e DETERMINO o pagamento do valor de R$ 4.276,00, a título de 
pagamento de honorários, devendo este valor ser acrescido de juros legais e 
atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E), a contar da citação.Do montante pago deverá ocorrer a retenção 
dos valores devidos a título de IR e Contribuição previdenciária, observando, 
quanto a esta, que tal retenção não pode incidir sobre valores que ultrapassem 
o teto da previdência, devendo o estado considerar para a composição do teto 
a soma de todos os RPVs/Precatórios que está pagando no referido mês.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0799/2018

ADV: THOMAZ CARNEIRO DRUMOND (OAB 4204/AC), SARA LAIS CAS-
TRO DE MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0700213-22.2018.8.01.0004 - 
Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDORA: Sara Lais Castro de Melo  - DEVEDOR: Estado 
do Acre  - ADVOGADA: Sara Lais Castro de Melo  - Diante do exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE os presentes embargos, rechaçando a alegação de excesso 
de execução e DETERMINO o pagamento do valor de R$ 5.600,00, a título de 
pagamento de honorários, devendo este valor ser acrescido de juros legais e 
atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E), a contar da citação.Do montante pago deverá ocorrer a retenção 
dos valores devidos a título de IR e Contribuição previdenciária, observando, 
quanto a esta, que tal retenção não pode incidir sobre valores que ultrapassem 
o teto da previdência, devendo o estado considerar para a composição do teto 
a soma de todos os RPVs/Precatórios que está pagando no referido mês.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0800/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), SARA LAIS CASTRO DE 
MELO (OAB 4890/AC) - Processo 0700090-24.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
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de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pú-
blica - CREDORA: Sara Lais Castro de Melo  - DEVEDOR: Estado do Acre  
- ADVOGADA: Sara Lais Castro de Melo  - Diante do exposto, JULGO IM-
PROCEDENTE os presentes embargos, rechaçando a alegação de excesso 
de execução e DETERMINO o pagamento do valor de R$ 10.000,00, a título 
de pagamento de honorários, devendo este valor ser acrescido de juros legais 
e atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E), a contar da citação.Do montante pago deverá ocorrer a retenção 
dos valores devidos a título de IR e Contribuição previdenciária, observando, 
quanto a esta, que tal retenção não pode incidir sobre valores que ultrapassem 
o teto da previdência, devendo o estado considerar para a composição do teto 
a soma de todos os RPVs/Precatórios que está pagando no referido mês.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0801/2018

ADV: KATIUSCIA DOS SANTOS GUIMARÃES (OAB 3441/AC), THOMAZ CAR-
NEIRO DRUMOND (OAB 4204/AC) - Processo 0700118-89.2018.8.01.0004 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra 
a Fazenda Pública - RECLAMANTE: Katiuscia dos Santos Guimarães  - RE-
CLAMADO: Estado do Acre  - ADVOGADA: Katiuscia dos Santos Guimarães  
- Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos, recha-
çando a alegação de excesso de execução e DETERMINO o pagamento do 
valor de R$ 1988,00, a título de pagamento de honorários, devendo este valor 
ser acrescido de juros legais e atualização monetária pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar da citação.Do montante pago 
deverá ocorrer a retenção dos valores devidos a título de IR e Contribuição 
previdenciária, observando, quanto a esta, que tal retenção não pode incidir 
sobre valores que ultrapassem o teto da previdência, devendo o estado con-
siderar para a composição do teto a soma de todos os RPVs/Precatórios que 
está pagando no referido mês.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0802/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), ADRIANY GADELHA RO-
CHA (OAB 4477/AC) - Processo 0700133-58.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pú-
blica - CREDORA: Adriany Gadelha Rocha  - DEVEDOR: Estado do Acre  - 
ADVOGADA: Adriany Gadelha Rocha  - Diante do exposto, JULGO IMPRO-
CEDENTE os presentes embargos, rechaçando a alegação de excesso de 
execução e DETERMINO o pagamento do valor de R$ 5.334,00, a título de 
pagamento de honorários, devendo este valor ser acrescido de juros legais e 
atualização monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E), a contar da citação.Do montante pago deverá ocorrer a retenção 
dos valores devidos a título de IR e Contribuição previdenciária, observando, 
quanto a esta, que tal retenção não pode incidir sobre valores que ultrapassem 
o teto da previdência, devendo o estado considerar para a composição do teto 
a soma de todos os RPVs/Precatórios que está pagando no referido mês.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0803/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), RUTH SOUZA ARAUJO 
BARROS (OAB 2671/AC) - Processo 0700417-03.2017.8.01.0004 - Cumpri-
mento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 
Pública - CREDORA: Ruth Souza Araujo Barros  - DEVEDOR: Estado do Acre  
- ADVOGADA: Ruth Souza Araujo Barros  - A parte autora Ruth Souza Araujo 
Barros ajuizou ação de execução contra Estado do Acre, objetivando a satis-
fação de dívida líquida e certa.Após a citação, aos autos veio comunicação do 
pagamento da dívida.A satisfação da obrigação é uma das formas de extinção 
da execução, conforme preceitua o art. 924, II, do CPC/2015.Ante o expos-
to, declaro extinta a execução. Em tempo, esclareço que qualquer discussão 
acerca eventual retenção de valores a título de Contribuição Previdenciária e 
Imposto de Renda deverá ser realizada em ação autônoma.Arquivem-se in-
dependentemente de trânsito em julgado. Sem custas, por força do artigo 11, 
inciso II, da Lei Estadual n.º 1422/2001.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0804/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), JESSÉ MOTA FERNANDES 
(OAB 4690/AC) - Processo 0700688-12.2017.8.01.0004 - Cumprimento de 
sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 
- CREDOR: Jessé Mota Fernandes  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVOGA-
DO: Jessé Mota Fernandes  - A parte autora Jessé Mota Fernandes ajuizou 
ação de execução contra Estado do Acre, objetivando a satisfação de dívida 
líquida e certa.Após a citação, aos autos veio comunicação do pagamento da 
dívida.A satisfação da obrigação é uma das formas de extinção da execução, 

conforme preceitua o art. 924, II, do CPC/2015.Ante o exposto, declaro extinta 
a execução. Em tempo, esclareço que qualquer discussão acerca eventual 
retenção de valores a título de Contribuição Previdenciária e Imposto de Renda 
deverá ser realizada em ação autônoma.Arquivem-se independentemente de 
trânsito em julgado. Sem custas, por força do artigo 11, inciso II, da Lei Esta-
dual n.º 1422/2001.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0805/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), LUIZ MÁRIO LUIGI JÚNIOR 
(OAB 3791/AC) - Processo 0700711-55.2017.8.01.0004 - Cumprimento de 
sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - 
CREDOR: LUIZ MARIO LUIGI JUNIOR  - DEVEDOR: Estado do Acre  - A parte 
autora LUIZ MARIO LUIGI JUNIOR ajuizou ação de execução contra Estado 
do Acre, objetivando a satisfação de dívida líquida e certa.Após a citação, aos 
autos veio comunicação do pagamento da dívida.A satisfação da obrigação é 
uma das formas de extinção da execução, conforme preceitua o art. 924, II, do 
CPC/2015.Ante o exposto, declaro extinta a execução. Em tempo, esclareço 
que qualquer discussão acerca eventual retenção de valores a título de Con-
tribuição Previdenciária e Imposto de Renda deverá ser realizada em ação au-
tônoma.Arquivem-se independentemente de trânsito em julgado. Sem custas, 
por força do artigo 11, inciso II, da Lei Estadual n.º 1422/2001.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0806/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), ADRIANY GADELHA RO-
CHA (OAB 4477/AC) - Processo 0700135-28.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 
- CREDORA: Adriany Gadelha Rocha  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVO-
GADA: Adriany Gadelha Rocha  - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES 
os presentes embargos e DETERMINO o pagamento do valor de R$ 4.445,70, 
a título de pagamento de honorários, devendo este valor ser acrescido de juros 
legais e atualização monetária, sendo que até 20/11/2017 tal correção deverá 
se dar pela TR, e após tal data pelo IPCA-E, sempre tendo como termo inicial 
a data da citação.Do montante pago deverá ocorrer a retenção dos valores de-
vidos a título de IR e Contribuição previdenciária, observando, quanto a esta, 
que tal retenção não pode incidir sobre valores que ultrapassem o teto da pre-
vidência, devendo o estado considerar para a composição do teto a soma de 
todos os RPVs/Precatórios que está pagando no referido mês.Sendo evidente 
a ausência de interesse recursal por parte da Executada, ante a total proce-
dência dos embargos, considerando também a concordância da exequente 
quanto aos valores apresentados nos embargos, é desnecessária a abertura 
de prazo recursal às partes.Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-
-se os autos à contadoria judicial, para que proceda aos cálculos pertinentes.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0807/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), ADRIANY GADELHA RO-
CHA (OAB 4477/AC) - Processo 0700136-13.2018.8.01.0004 - Cumprimento 
de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública 
- CREDORA: Adriany Gadelha Rocha  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVO-
GADA: Adriany Gadelha Rocha  - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES 
os presentes embargos e DETERMINO o pagamento do valor de R$ 4.690,00, 
a título de pagamento de honorários, devendo este valor ser acrescido de juros 
legais e atualização monetária, sendo que até 20/11/2017 tal correção deverá 
se dar pela TR, e após tal data pelo IPCA-E, sempre tendo como termo inicial 
a data da citação.Do montante pago deverá ocorrer a retenção dos valores de-
vidos a título de IR e Contribuição previdenciária, observando, quanto a esta, 
que tal retenção não pode incidir sobre valores que ultrapassem o teto da pre-
vidência, devendo o estado considerar para a composição do teto a soma de 
todos os RPVs/Precatórios que está pagando no referido mês.Sendo evidente 
a ausência de interesse recursal por parte da Executada, ante a total proce-
dência dos embargos, considerando também a concordância da exequente 
quanto aos valores apresentados nos embargos, é desnecessária a abertura 
de prazo recursal às partes.Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-
-se os autos à contadoria judicial, para que proceda aos cálculos pertinentes.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0808/2018

ADV: ROGERIO JUSTINO ALVES REIS (OAB 3505/AC), GUSTAVO FARIA 
VALADARES (OAB 4233/AC), THOMAZ CARNEIRO DRUMOND (OAB 4204/
AC) - Processo 0700593-16.2016.8.01.0004 - Cumprimento de sentença - Ho-
norários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Ro-
gerio Justino Alves Reis  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: Rogerio 
Justino Alves Reis  - Intime-se o Estado do Acre para no prazo de 15 dias se 
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manifestar quanto aos documentos de fls. 167/176, bem como que demonstre 
que informou a Secretária da Fazenda do Estado do Acre acerca da devolução 
pelo exequente do numerário, para fins de cálculo do informe de rendimentos 
do autor, visando a correta declaração de imposto de renda do mesmo, com o 
fim de evitar lançamento em duplicidade.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0809/2018

ADV: TITO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 595/AC), THALES FERRARI DOS 
SANTOS (OAB 4625/AC) - Processo 0700753-07.2017.8.01.0004 - Cumpri-
mento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazen-
da Pública - CREDOR: Thales Ferrari dos Santos  - DEVEDOR: Estado do 
Acre  - ADVOGADO: Thales Ferrari dos Santos  - Remetam-se os autos à 
contadoria para atualização do cálculo. Após, sendo o valor superior ao limite 
para expedição de RPV, intime-se a parte Credora para, no prazo de 15 dias, 
manifestar se tem interesse na renúncia do excedente. Não havendo renúncia 
do excedente, expeça-se precatório com as providências de estilo. Não sendo 
o valor superior, ou havendo renúncia ao excedente, expeça-se RPV em favor 
da parte exequente, o qual deverá ser pago no prazo máximo de 60 (sessenta 
dias), sob pena de sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da de-
cisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. Decorrido o prazo sem a 
comprovação do cumprimento de pagamento da RPV nos autos, proceda esta 
secretaria o sequestro do numerário via sistema Bacen Jud, suficiente ao cum-
primento da decisão. Após, expeça-se alvará judicial em favor da parte credo-
ra, que terá 03 (três) dias para informar ao juízo o levantamento do numerário, 
sob pena de ser considerada satisfeita à obrigação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0810/2018

ADV: SILVANA DO SOCORRO MELO MAUES (OAB 961/AC), MARCIO 
JUNIOR DOS SANTOS FRANCA (OAB 2882/AC) - Processo 0700871-
80.2017.8.01.0004 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Marcio Junior dos Santos 
Franca  - DEVEDOR: Estado do Acre  - ADVOGADO: Marcio Junior dos Santos 
Franca  - Remetam-se os autos à contadoria para atualização do cálculo. Após, 
sendo o valor superior ao limite para expedição de RPV, intime-se a parte Cre-
dora para, no prazo de 15 dias, manifestar se tem interesse na renúncia do 
excedente. Não havendo renúncia do excedente, expeça-se precatório com 
as providências de estilo. Não sendo o valor superior, ou havendo renúncia 
ao excedente, expeça-se RPV em favor da parte exequente, o qual deverá 
ser pago no prazo máximo de 60 (sessenta dias), sob pena de sequestro do 
numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da 
Fazenda Pública. Decorrido o prazo sem a comprovação do cumprimento de 
pagamento da RPV nos autos, proceda esta secretaria o sequestro do nu-
merário via sistema Bacen Jud, suficiente ao cumprimento da decisão. Após, 
expeça-se alvará judicial em favor da parte credora, que terá 03 (três) dias para 
informar ao juízo o levantamento do numerário, sob pena de ser considerada 
satisfeita à obrigação.

COMARCA DE SENADOR GUIOMARD

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO AFONSO BRAÑA MUNIZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCAS DA SILVA MOREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0086/2018 

ADV: BRUNO ROGER DE SOUZA (OAB 340988SP) - Processo 0700027-
81.2018.8.01.0009 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
CREDOR: Reinaldo Porcari - DEVEDOR: Henrique Luiz Cardoso Neto - Fica a 
parte autora intimada na pessoa de seu patrono acerca da sentença de fls. 24. 
Sentença A parte exequente Reinaldo Porcari ajuizou ação de execução contra 
Henrique Luiz Cardoso Neto e posteriormente manifestou a desistência, reque-
rendo a extinção do processo. Importa em extinção do processo o fato de a 
parte exeqüente desistir da execução, consoante estabelece o artigo 485, inci-
so VIII, c.c. o artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 
Portanto, com fundamento no art.200, parágrafo único, do CPC, homologo a 
desistência e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Arquivem-se 
independentemente de trânsito em julgado. Sem custas, por força do artigo 11, 
inciso I, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Intimem-se. Senador Guiomard-(AC), 
07 de maio de 2018. Afonso Braa Muniz Juiz de Direito 

ADV: MARIA DE LOURDES NOGUEIRA SAMPAIO (OAB 5063/AC) - Proces-
so 0700107-45.2018.8.01.0009 - Mandado de Segurança - Classificação e/ou 
Preterição - IMPETRANTE: Rodrigo Maia Rodrigues - Fica o impetrante intima-
do na pessoa de seu patrono acerca da decisão de fls. 626. Decisão Verifica-se 

que o impetrante não atendeu integralmente as determinações contidas à fl. 
187. Dessa forma, intime-se novamente o impetrante, por intermédio de sua 
advogada, via DJe, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a teor do art. 321 do NCPC (Lei nº 13.105/15), a fim de que: a) indique 
o endereço completo residencial ou funcional onde possam ser localizados 
os senhores Nelinho Castro, Lorrany França Rodrigues e Gildomar de Moura 
Silva. Note-se que à fl. 189 foi apontado a sede da Prefeitura Municipal de 
Senador Guiomard como endereço funcional dos aludidos servidores. Todavia, 
por serem profissionais de saúde (cirurgiões-dentistas), evidentemente que es-
tes não serão encontrados na sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
Senador Guiomard e sim em alguma unidade de saúde situada no município 
de Senador Guiomard; e b) informe o nome do bairro, onde reside o Sr. Rene 
Alan Pamplona Valverde. Senador Guiomard-AC, 07 de maio de 2018. Afonso 
Braa Muniz Juiz de Direito 

ADV: ALCIDES PESSOA GOMES (OAB 3795/AC), ANDRÉ ESPÍNDOLA MOU-
RA (OAB 23828/CE) - Processo 0700253-23.2017.8.01.0009 - Alimentos - Lei 
Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - REQUERENTE: I.R.M. - REQUERIDA: 
F.L.M. - Fica o autor intimado na pessoa de seu patrono acerca da sentença de 
fls. 92. Sentença A parte autora Iran Rodrigues de Mendonça ajuizou ação con-
tra Francisca Lima de Mendonça e posteriormente manifestou a desistência, 
requerendo a extinção do processo. A parte ré anuiu com a desistência. Impor-
ta em extinção do processo o fato de o autor desistir da ação sem oposição do 
réu, consoante estabelece o artigo 485, inciso VIII, e § 4º, do Novo Código de 
Processo Civil. Portanto, com fundamento no artigo 200, parágrafo único, do 
NCPC, homologo a desistência e declaro extinto o processo sem resolução de 
mérito. Arquivem-se independentemente de trânsito em julgado. Sem custas, 
por força do artigo 11, inciso I, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Intimem-se. Se-
nador Guiomard (AC), 02 de maio de 2018. Afonso Braa Muniz Juiz de Direito 

ADV: MARIA LIDIA SOARES DE ASSIS (OAB 978/AC), EMERSON SILVA 
COSTA (OAB 4313/AC), PEDRO AUGUSTO FRANÇA DE MACEDO (OAB 
4422/AC) - Processo 0700721-21.2016.8.01.0009 - Procedimento Comum - 
Indenização por Dano Moral - REQUERENTE: Leidiane Pinheiro Martins - RE-
QUERIDO: Estado do Acre - Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 
patrono para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo apresentar resposta a 
apelação de fls. 190/204. 

ADV: ELCIAS CUNHA DE ALBUQUERQUE NETO (OAB 4891/AC) - Processo 
0700739-08.2017.8.01.0009 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Co-
mum - Correção Monetária - LIQUIDANTE: Jadson Conceição da Silva - LIQUI-
DADO: Ympactus Comercial Ltda - Fica o autor intimado na pessoa de seu 
patrono acerca da sentença de fls. 295/299. Sentença Jadson Conceição da 
Silva ajuizou ação de liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 
0800224-44.2013.8.01.0001, em face da Ympactus Comercial Ltda (Telexfree), 
ambos qualificados. O autor alega que ingressou na Telexfree adquirindo uma 
conta AdCentral Family, ao preço de R$ 3.000,00 (três mil reais), acreditando 
que se tratava de um negócio de marketing multinível. Porém, o Ministério 
Público do Acre propôs ação judicial que redundou no bloqueio das atividades 
da empresa e, em sentença, declarou a nulidade de todos os contratos firma-
dos, além do restabelecimento dos contratantes ao estado anterior à contrata-
ção, a ser apurado através de liquidação. Postulou, ao final, a apuração de seu 
crédito atualizado, no valor de R$ 5.878,12 (cinco mil, oitocentos e setenta e 
oito reais e doze centavos). Requereu o benefício da gratuidade judiciária e a 
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. A petição inicial 
foi instruída com procuração e com os documentos de fls. 18/160. Emenda à 
inicial às fls. 163/284. Despacho inicial à fl. 285. O réu foi citado e não apresen-
tou contestação. Eis o relatório. Decido. O feito versa sobre liquidação de sen-
tença, que segue o rito comum, conforme art. 509, II, do CPC, ante a necessi-
dade da autora alegar e provar fatos novos, que não fizeram referência à ação 
coletiva, precipuamente a existência e o valor de seu crédito. Tramita perante 
à 2ª Vara Cível desta comarca a ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 
na qual foi proferida sentença cuja parte dispositiva estabeleceu: Diante dos 
fundamentos expostos, confirmo integralmente as medidas acautelatórias de-
terminadas na Sentença proferida nos autos nº 0005669-76.2013.8.01.0001 e 
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público 
Estadual em detrimento de Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto Costa, 
Carlos Nataniel Wanzeler e James Mattew Merril para: A) com amparo nos 
arts. 104, II e 166, II, do Código Civil, declarar a nulidade de todos os contratos 
firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial 
Ltda., formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 
Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o antecede-
ram, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre pirâmide finan-
ceira; B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como consequência da 
nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, determinar o restabe-
lecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes da 
contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus Comercial Ltda. a: B.1) devol-
ver a todos os Partners os valores recebidos a título de Fundo de Caução Re-
tornável; B.2) devolver a todos os divulgadores AdCentral os valores recebidos 
a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas 
VOIP 99 Telexfree; B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os 
valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit con-
tendo cinquenta contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valo-
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res indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympac-
tus Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 
mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não restituídas 
deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção US$28,90 para 
os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os divulgadores AdCentral Family; 
B.5) do montante a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Fa-
mily a ré Ympactus Comercial Ltda. deverá deduzir os valores que os mesmos 
receberam a título de qualquer das bonificações da Rede Telexfree, inclusive 
em razão da recompra de contas recebidas por anúncios postados. Do mon-
tante a ser restituído aos partners deverão ser deduzidos os valores que os 
mesmos receberam a título de comissões de venda; B.6) considerando que os 
contratos celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 
devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os mesmos 
receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda ou contas 
ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante efetivamente 
pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela ré Ympactus Co-
mercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados monetariamente a par-
tir do efetivo pagamento do Fundo de Caução Retornável e dos kits AdCentral 
ou AdCentral Family, conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação 
(que se deu por meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos au-
tos, em 29/07/2013 p. 880/964). Os valores das contas ativadas que serão 
abatidos do montante a ser recebido pelos divulgadores (conforme item B4) 
deverão ser atualizados monetariamente a partir da data da aquisição dos kits 
AdCentral e AdCentral Family e sujeitos a juros legais desde a citação. Os va-
lores das comissões de venda que serão abatidos dos montantes a serem 
restituídos aos partners e os valores de todas as bonificações recebidas pelos 
divulgadores, inclusive a título de recompra de anúncios recebidos por posta-
gens de anúncios, deverão ser atualizados monetariamente a partir do recebi-
mento e sujeitos a juros legais a contar da citação. B.8) considerando que a 
presente ação é coletiva, os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4, 
B5, B6 e B7 deverão ser apurados em liquidação de sentença, que poderá ser 
proposta por cada interessado, no foro do seu domicílio; C) com amparo nos 
arts. 186 e 927 do Código Civil, condenar a ré Ympacutus Comercial Ltda. a 
pagar indenização por danos extrapatrimoniais coletivos, no valor de 
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sujeito a correção monetária a partir 
desta data e a juros legais a contar da citação. O valor da condenação será 
revertido em favor do Fundo Nacional de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 
da Lei nº 7.347/85); D) com amparo no art. 670 do CPC de 1939, vigente por 
força do art. 1.218, VII, do atual CPC, determinar a dissolução da pessoa jurí-
dica Ympactus Comercial Ltda., remetendo os sócios ao procedimento de liqui-
dação, a iniciar-se no prazo de trinta dias, contado do trânsito em julgado des-
ta Sentença, na forma do art. 955 e seguintes do Decreto-Lei 1.608/39 (arts. 
1.111 do CC e 1.218, VII, do CPC), em autos apartados; E) com amparo no art. 
50 do CC, determinar a desconsideração da personalidade jurídica da ré Ym-
pactus Comercial Ltda., estendendo todas as responsabilidades decorrentes 
da presente Sentença aos seus sócios administradores, os réus Carlos Rober-
to Costa, Carlos Nataniel Wanzeler ; F) condenar todos os réus à obrigação de 
não fazer, consistente em não celebrar novos contratos semelhantes ao que foi 
disciplinado no Regulamento Geral de Clientes e Divulgadores de Produtos e 
em seus antecessores, por meio da pessoa jurídica ré ou por qualquer outro 
meio, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por cada novo con-
trato celebrado. Declaro extinto o processo, com análise do mérito (art. 269, I, 
CPC). Embora regularmente citada a parte ré não apresentou contestação, 
razão porque impõe-se o reconhecimento da revelia, na forma do art. 344 do 
CPC e julgo antecipadamente o mérito (art. 355, II, CPC). Registro, entretanto, 
que a presunção de veracidade fática que decorre do decreto da revelia não é 
absoluta e definitivamente não exonera o autor do ônus de apresentar elemen-
tos probatórios que corroborem os fatos alegados, os quais são passíveis de 
prova pela via documental. Assim, postulando o autor a liquidação de crédito 
que alega ter em razão da da sentença coletiva acima citada, compete-lhe 
demonstrar a existência e o valor do crédito. A sentença declarou a nulidade de 
todos os negócios jurídicos firmados pela ré na rede Telexfree, em razão da 
ilicitude do objeto, que se referia a uma pirâmide financeira. Por conseguinte, e 
conforme art. 182 do Código Civil, determinou o restabelecimento dos contra-
tantes ao estado anterior, impondo, em linhas gerais, que a ré devolvesse os 
valores que recebeu de partners e divulgadores e, em contrapartida, que estes 
últimos devolvessem as contas 99Telexfree que receberam do réu. No caso 
específico dos autos, o autor alega que se tornou divulgador em 30 de maio de 
2013, quando comprou um plano AdCentral Family, ao preço de R$ 3.000,00 
(três mil reais). Diz que não ativou nenhuma conta Voip e que não recebeu 
nenhum valor a título de participação na rede Telexfree. Considerando que em 
18 de junho de 2013 foi proferida decisão liminar nos autos da ação cautelar 
preparatória nº 0005669-76.2013.8.01.0001, que sobrestou todas as ativida-
des da empresa ré, é verossímil que o autor de fato não recebeu nenhum valor 
inerente ao negócio ilícito, no qual havia ingressado há poucos dias. Portanto, 
reputa-se demonstrado não apenas que o autor ingressou na rede Telexfree na 
condição de divulgador, como também que para tanto despendeu R$ 3.000,00 
(três mil reais), que devem lhe ser restituídos em cumprimento ao que determi-
nou a sentença. Conforme determinou o título judicial, o valor acima referido 
estará sujeito à correção monetária pela INPC, a contar da data do pagamento, 
qual seja, 30 de maio de 2013, e de juros de 1% ao mês, desde a citação da ré 
na ação coletiva, o que se efetivou em 29 de julho de 2013. Sob tais fundamen-
tos, julgo procedente o pedido para reconhecer que JADSON CONCEIÇÃO DA 

SILVA celebrou negócio jurídico com Ympactus Comercial Ltda (telexfree) e 
que, por isso, está abrangido pelos termos da sentença proferida na ação civil 
pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 e tem crédito a receber da ré, no valor 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), sujeito a correção monetária pelo INPC desde 
30 de maio de 2013 e a juros de mora de 1% ao mês, desde 29 de julho de 
2013, sem qualquer dedução. Registro que o recebimento dos valores está 
condicionado à devolução ao réu de todas as contas 99Telexfree que vendeu 
ao autor. Declaro extinto o processo, com análise do mérito (art. 487, I, CPC). 
Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advo-
catícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito liqui-
dado, considerando para tanto que a matéria versada na ação não é complexa 
e que o processo tramitou rapidamente. Publique-se. Intimem-se. Senador 
Guiomard-(AC), 07 de maio de 2018. Afonso Braa Muniz Juiz de Direito 

ADV: SILVIO DE SOUZA CARLOS (OAB 5059/AC) - Processo 0704266-
55.2018.8.01.0001 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - IM-
PETRANTE: Nayani Paula Silveira Hoffman - Fica o impetrante i9ntimado na 
pessoa de seu patrono acerca da decisão de fls. 24. Decisão Intime-se a impe-
trante, por seu representante legal, para emendar a petição inicial, no prazo de 
15 (quinze) dias, a teor do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento, a fim 
de que anexe ao processo a cópia do ato publicado no Diário Oficial do Estado 
do Acre: a) que convocou os candidatos Edno Issao Hashizumi (1º colocado), 
Jose Luis Vega Lopez (2º colocado) e Rodrigo da Costa Beiruth (3º colocado); 
b) que exonerou o Sr. Edno Issao Hashizumi (1º colocado); e c) que nomeou o 
candidato Rodrigo da Costa Beiruth (3º colocado). Senador Guiomard-AC, 07 
de maio de 2018. Afonso Braa Muniz Juiz de Direito 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROMÁRIO DIVINO FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALFREDO HENRIQUE ASSUNÇÃO DE ANDRADE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2018

ADV: MADALENE RIBEIRO ALVES (OAB 4354/AC) - Processo 0000411-
56.2016.8.01.0009 - Inquérito Policial - Dano - INDICIADA: Thais Viana da 
Silva  - Decisão  Admito os embargos ora tempestivo (fl. 91), uma vez que se 
encontram presentes os pressupostos que viabilizam o conhecimento.  Trata-
-se de requerimento formulado pela Advogada Dativo, nomeada por este Juí-
zo, fls. 55/56, pleiteando arbitramento dos seus honorários vez que não foram 
fixados na sentença (fl. 84).  Consta defesa prévia em favor da acusada Thais 
Viana da Silva (fls. 62/63).   Realmente os honorários não foram fixados na 
sentença, de modo que assiste razão a Requerente, razão pela qual, defiro o 
pedido.  Assim, nos termos da Lei Estadual nº 3.165/2016, fixo honorários em 
favor da Advogada nomeada Dra. Madalene Ribeiro Alves, OAB/AC 4354, no 
valor correspondente a 10 (dez) URH”S, conforme tabela da OAB-ACRE - item 
54, letra (a.3).  Cumpra-se.   Senador Guiomard-(AC), 30 de abril de 2018.   
Romário Divino Faria Juiz de Direito 

COMARCA DE SENA MADUREIRA

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ADIMAURA SOUZA DA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUTINEIA DE ARAÚJO SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0169/2018

ADV: ULISSES D’AVILA MODESTO, SUZANA BARBOSA MELO DA COS-
TA (OAB 3910/AC), PRISSILA SOUZA FREIRE VIANA (OAB 4815/AC) 
- Processo 0001082-49.2011.8.01.0011 (apensado ao processo 0000108-
56.2004.8.01.0011) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consig-
nação - CONSGTE: Calurino Ferraz Miranda - CONSIGNADO: Antonio Rodri-
gues de Souza e outro - Não obstante o pedido de expedição de alvará, pela 
perda do objeto, melhor analisando os autos, observo que houve a interposi-
ção de recurso de apelação, que já foi contra-arrazoado, exaurida, portanto, a 
prestação jurisdicional de primeira instância. Determino que sejam inseridas as 
tarjas de Estatuto do Idoso e Tramitação Prioritária e, após, encaminhem-se os 
autos à Superior Instância, com urgência. 

VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SÍLNI ROGÉRIA FARIAS FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0413/2018

ADV: FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO (OAB 777/AC) - Pro-
cesso 0700106-54.2018.8.01.0011 - Petição - Crime Tentado - JUSTFTE: Rai-
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mundo Nonato Rufino do Nascimento - “ Para ciência da decisão de fls.17/19”.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0414/2018

ADV: ROSANA DE SOUZA MELO (OAB 2096/AC) - Processo 0000279-
22.2018.8.01.0011 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou 
Bando - AUTOR: Justiça Pública - RÉU PRESO: Ronaldo da Silva Cavalcante 
- Marines Miranda de Lima - Daniel Queiroz de Souza - Intimação para apre-
sentação de alegações finais, no prazo legal.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0415/2018

ADV: MARCIO JUNIOR DOS SANTOS FRANCA (OAB 2882/AC), GIBRAN 
DANTAS DOURADO BARROSO (OAB 4894/AC) - Processo 0002684-
65.2017.8.01.0011 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Cristiano Mesquita de Souza - Maria 
Antonia Campos da Silva - Maria Selinha da Silva Cunha - D E C I S Ã O Ante 
a tempestividade do recurso, recebo as apelações interpostas às fls. 301/304 e 
306 pela Defesa das sentenciadas Maria Antônia Campos da Silva, Maria Celi-
na da Silva Cunha e Cristino Mesquita de Souza. (...). POSTO ISSO, determino 
a intimação dos apelantes para que ofereçam suas razões perante este juízo, 
no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de remessa à instância superior sem elas 
(CPP, art. 601). Oferecidas as razões dos apelantes ou certificado o decurso do 
prazo (CPP, art. 600), dê-se vista ao apelado para arrazoar. Apresentadas as 
contrarrazões, determino a remessa dos autos à Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre, observadas as cautelas de estilo. Intimem-se. 
Sena Madureira-(AC), 02 de maio de 2018. Fábio Alexandre Costa de Farias 
Juiz de Direito 

ADV: MARCIO JUNIOR DOS SANTOS FRANCA (OAB 2882/AC), GIBRAN 
DANTAS DOURADO BARROSO (OAB 4894/AC) - Processo 0002684-
65.2017.8.01.0011 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins - ACUSADO: Cristiano Mesquita de Souza - Maria 
Antonia Campos da Silva - Maria Selinha da Silva Cunha - Ficam devidamente 
intimados para ciência da Decisão de fls. 310/312, bem como para apresenta-
ção das razões de recurso, no prazo de 08(oito) dias.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0416/2018

ADV: RAFAEL TEIXEIRA SOUSA (OAB 2773A/AC) - Processo 0000144-
10.2018.8.01.0011 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins - AUTOR: Justiça Pública - RÉU PRESO: Emanuel 
Sabóia da Silva - Lucas Simão da Silva - POSTO ISSO, julgo parcialmente 
procedente a pretensão para condenar EMANUEL SABOIA DA SILVA e LU-
CAS SIMÃO DA SILVA pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas - art. 33 
da Lei 11.343/06; e absolvê-los das acusações relativas à prática dos crimes 
previstos no art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, com base no 
art. 386, VII, do CPP.DOSIMETRIA DA PENAEm análise às diretrizes traçadas 
pelo art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, verifica-se: 
(a) EMANUEL SABOIA DA SILVACULPABILIDADE: normal à espécie delitiva, 
nada se tendo a valorar. ANTECEDENTES CRIMINAIS: réu apresenta antece-
dente criminal, conforme autos de execução (0003582-49.2015), porém, por 
acarretar reincidência específica será sopesado na segunda fase da dosime-
tria para não incorrer em bis in idem. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: 
inexistem elementos suficientes sobre tais circunstâncias, daí por que deixo de 
valorá-las. MOTIVO: desejo de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo. 
CIRCUNSTÂNCIAS: encontram-se relatadas nos autos, nada tendo a valorar. 
CONSEQUÊNCIAS: não ultrapassam o próprio resultado do tipo. CONDUTA 
DA VÍTIMA: não há falar.O crime de tráfico de drogas ilícitas prevê pena de 
cinco a quinze anos e multa.À vista dessas circunstâncias, fixa-se a pena-
-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.Não há atenuante nem 
agravante a serem observadas, motivo pelo qual resta a pena inalterada nesta 
fase.Não há causa de diminuição tampouco aumento de pena. Assim, estabe-
leço a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Ante 
a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata 
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada em definitivo, fica 
o réu condenado, ainda, ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) 
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 
do fato, observado o disposto no art. 60, caput, do Código Penal, haja vista a 
capacidade econômica do réu, devendo ser observado quanto à sua execução 
o disposto no art. 51 do mesmo diploma.Deixo de proceder à detração, já que 
não acarreta efeitos na determinação do regime inicial de pena do réu, a teor 
do art. 387, § 2º, do CPP.Fixo o regime FECHADO para o início de cumpri-
mento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a” e “b”, do Código Penal, ante a 
reincidência.Incabíveis a substituição da pena por restritiva de direitos e a sus-
pensão condicional da pena, porque não preenchidos os requisitos previstos 
nos artigos 44 e 77 do Código Penal.Mantidas incólumes as razões que deram 

ensejo á prisão preventiva do réu EMANUEL, nego-lhe o direito de recorrer 
em liberdade.(b) LUCAS SIMÃO DA SILVACULPABILIDADE: normal à espécie 
delitiva, nada se tendo a valorar. ANTECEDENTES CRIMINAIS: réu primá-
rio e de bons antecedentes, consoante pesquisa ao sistema SAJ. CONDUTA 
SOCIAL e PERSONALIDADE: inexistem elementos suficientes sobre tais cir-
cunstâncias, daí por que deixo de valorá-las. MOTIVO: desejo de lucro fácil, o 
que já é punido pelo próprio tipo. CIRCUNSTÂNCIAS: encontram-se relatadas 
nos autos, nada tendo a valorar. CONSEQUÊNCIAS: não ultrapassam o pró-
prio resultado do tipo. CONDUTA DA VÍTIMA: não há falar.O crime de tráfico 
de drogas ilícitas prevê pena de cinco a quinze anos e multa.À vista dessas 
circunstâncias, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.Não há 
agravante a ser considerada. Reconheço a atenuante da menoridade relativa 
(art. 65, I, do CP), contudo, sem reflexo na pena porque já fixada no mínimo 
legal. Assim, resta a pena inalterada nesta fase.Não há causa de aumento a 
ser considerada. Noutra parte, presente os requisitos legais, aplico a causa de 
diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzindo de 1/6 (um 
sexto) a pena, patamar este selecionado em razão da variedade (maconha e 
resquício de cocaína), bem assim a quantidade de substância entorpecente 
apreendida, reconhecidamente de elevada potencialidade lesiva, resultando 
a pena definitiva em 04 (quatros) anos e 02 (dois) meses de reclusão.Ante a 
existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata 
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada em definitivo, fica 
a ré condenada, ainda, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, observado o 
disposto no art. 60, caput, do Código Penal, haja vista a capacidade econômica 
do réu, devendo ser observado quanto à sua execução o disposto no art. 51 
do mesmo diploma.Deixo de proceder à detração, já que não acarreta efeitos 
na determinação do regime inicial de pena do réu, a teor do art. 387, § 2º, 
do CPP.Fixo o regime SEMIABERTO para o início de cumprimento da pena, 
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Incabíveis a substituição da 
pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena porque não 
preenchidos os requisitos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.Com-
pulsando os autos, vê-se que ainda subsistem os requisitos da prisão cautelar 
estatuídos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, razão 
por que nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.DISPOSIÇÕES FINAIS-
Determino a incineração da droga apreendida, nos moldes da lei processual.
Condeno os réus ao pagamento das custas processuais; contudo, diante da 
hipossuficiência presumida, conforme preceitua o art. 2º, § 3º, da Lei Estadual 
n° 1.422/2001, bem como a transitoriedade dessa situação, suspendo sua exe-
cução, nos termos do art. 40 da Lei n° 6.830/80. Considerando que o celular, 
dado o avanço da tecnologia, se transforma rapidamente em lixo eletrônico e 
sem valor expressivo para eventual leilão, determino seja doado à polícia civil 
com atuação em Sena Madureira para ações de inteligência e repressão ao 
crime organizado.No que tange ao dinheiro apreendido, após descontadas a 
multa e as custas, determino seja revertido em prol do Fundo Nacional Antidro-
gas (FUNAD), nos termos do art. 60 da Lei nº 11.343/2006.Determino, ainda, 
a destruição dos demais materiais apreendidos nos autos.Determino, também, 
o perdimento da munições em prol da União, com a destinação de praxe ao 
Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei 10.826/03. Por fim, ante 
a ausência de Defensor Público atuante nesta comarca, o que obriga o Juízo 
a nomeação de advogados dativos para promover a defesa dos réus; e con-
siderando, ainda, os serviços prestados pelo advogado Rafael Teixeira Sousa 
- OAB/AC n.º 2.773-A; arbitro os honorários advocatícios em 20 (vinte) URHs, 
conforme tabela de honorários da OAB/AC (Resolução nº 11/2017), a serem 
pagos às expensas do Estado do Acre, servindo a presente como certidão 
para fins de habilitação e cobrança.Após o trânsito em julgado, determino:1) o 
lançamento do nome dos réus no rol dos culpados CF/88, art. 5º, LVII;2) a inti-
mação dos réus para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa que lhes foram 
aplicadas, advertindo-os de que o não pagamento implicará inscrição na dívida 
ativa estadual; 3) comunicação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do art. 
15, III, da Constituição Federal; 4) comunicação aos Institutos de Identificação 
Estadual e Nacional; 5) expedição de guia de recolhimento;6) proceda-se à de-
tração penal. P.R.I. Sena Madureira-(AC), 17 de abril de 2018.Fábio Alexandre 
Costa de FariasJuiz de Direito

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ADIMAURA SOUZA DA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ORLANDO DE OLIVEIRA REBOUÇO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0079/2018

ADV: RONEY ALVES MEDEIROS (OAB 5127/AC) - Processo 0700252-
95.2018.8.01.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - RECLAMANTE: Lorival Teixeira de Oliveria  - Fica a parte 
autora, intimada do inteiro teor da decisão proferida às fls 22 do processo em 
referência. Bem como, para comparecer à audiência de conciliação designada 
nos autos. Despacho Determino a intimação do reclamante paraque, noprazo 
de 10 dias, comprovação da alegada restrição, sob pena de indeferimento da 
tutela de urgência. Cite-se o réu comciência da presente. Diante da relação 
de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova por mera faculda de 
legal.Designe-se audiência de conciliação com urgência com as cautelas de 
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praxe. Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se. Sena Madureira-AC ,04 de maio 
de 2018. Adimaura Souza da Cruz Juiza de Direito Audiência de Conciliação 
Data: 04/06/2018 Hora 15:30 Local: Sala 01 - Conciliação Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0080/2018

ADV: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 109730/MG), JO-
SANDRO BARBOZA CAVALCANTE (OAB 4660/AC) - Processo 0700223-
45.2018.8.01.0011 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - RECLAMANTE: Nacelio Manoel do Nascimento - Ficam as 
partes, através de seus respectivos advogados, intimadas do inteiro teor da 
sentença proferida às fls 142 do processo em referência. Sentença Nacelio 
Manoel do Nascimento e Banco Bonsucesso Olé Consignado S.a - Olé Con-
signado celebraram acordo extrajudicial apresentado aos autos e requereram 
a homologação judicial. Estabelece o artigo 57 da Lei n.º 9.099/95 que “o acor-
do extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no ju-
ízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título 
executivo judicial”. Com efeito, verificado que os interessados são legítimos, o 
pedido é juridicamente possível, e a forma adequada à pretensão dos reque-
rentes, nenhum óbice há à homologação do acordo celebrado. Isto posto, com 
fulcro nas disposições acima referidas, homologo o acordo firmado entre os 
requerentes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Declaro extinto 
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de 
Processo Civil. Sem custas, por força do disposto no artigo 11, I, da Lei Esta-
dual n.º 1.422, de 18.12.2001. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários 
ao cumprimento do acordo e, a seguir, arquivem-se os autos. Publique-se, 
registre-se e intimem-se. Sena Madureira (AC), 04 de maio de 2018. Adimaura 
Souza da Cruz Juiza de Direito

COMARCA DE ACRELÂNDIA

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO KAMYLLA ACIOLI LINS E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO NORONHA DE AZEVEDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0276/2018

ADV: CLAUDIA MARIA DE SOUZA PINTO ALBANO (OAB 2903/AC) - Pro-
cesso 0800029-10.2014.8.01.0006 - Ação Civil de Improbidade Administrativa 
- Liminar - AUTOR: Ministério Público do Estado do Acre / Promotoria Judicial 
Cumulativa de Acrelândia  - LIT. AT.: Município de Acrelândia  - RÉU: Jonas 
Dales da Costa Silva - Sebastião Rita de Carvalho (vulgo Tião Rita) - Oliveira 
& Xavier Ltda - ME - Almir Bravin de Palma - Anelize Cassanelli de Oliveira 
- Rodrigo David de Oliveira - Kenia Aparecida Salvador de Palma  - REPTE: 
Cleuson de Oliveira  - Instrução e Julgamento Data: 15/05/2018 Hora 10:00 
Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0277/2018

ADV: ‘RODRIGO ALMEIDA CHAVES (OAB 3684/RO), GABRIEL SANTOS DE 
SOUZA (OAB 4612/AC), THAÍS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO (OAB 5007/AC) - 
Processo 0700259-39.2017.8.01.0006 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - 
Fixação - REQUERENTE: C.A.B.F.  - REPTE: C.R.O.  - Instrução e Julgamento 
Data: 22/05/2018 Hora 10:00 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0278/2018

ADV: LEANDRO BELMONT DA SILVA (OAB 4706/AC) - Processo 0700181-
45.2017.8.01.0006 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Liminar - REQUE-
RENTE: R.M.O.  - REQUERIDO: P.H.F.O.  - Instrução e Julgamento Data: 
22/05/2018 Hora 10:30 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0280/2018

ADV: OSIAS RODRIGUES (OAB 552/AC), JULIANA MARQUES CORDEIRO 
(OAB 238475/SP), JOSÉ RODRIGUES TELES (OAB 1430/AC), GERSEY 
SILVA DE SOUZA (OAB 3086/AC), MARCELO CHEMIM GONÇALVES (OAB 
3177/AC), VANUZA MARIA FELIX DOS REIS FEITOSA (OAB 4019/AC) - Pro-
cesso 0000541-02.2009.8.01.0006 (006.09.000541-0) - Inventário - Inventário 
e Partilha - INVTE: R.N.F.C. - TERCEIRO: F.P.E. e outro - Instrução e Jul-
gamento Data: 29/05/2018 Hora 11:00 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: 
Pendente

ADV: GERSEY SILVA DE SOUZA (OAB 3086/AC), GERSEY SOUZA SOCIE-
DADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA (OAB 137AC) - Processo 0700010-
88.2017.8.01.0006 - Procedimento Comum - Bem de Família - REQUEREN-
TE: N.F.H. - Instrução e Julgamento Data: 29/05/2018 Hora 10:30 Local: Vara 
Única (Cível ) Situacão: Pendente

ADV: DION NOBREGA DE LIMA LEAL (OAB 3247/AC), EUFRÁSIO MORAES 
DE FREITAS NETO (OAB 4108/AC) - Processo 0700140-93.2017.8.01.0001 - 
Procedimento Comum - Acidente de Trânsito - AUTORA: Ana Kely Dias Pereira 
e outro - RÉU: Pedro Coutinho - Instrução e Julgamento Data: 29/05/2018 Hora 
11:30 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pendente

ADV: GERSEY SILVA DE SOUZA (OAB 3086/AC), GERSEY SOUZA SOCIE-
DADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA (OAB 137AC) - Processo 0700142-
48.2017.8.01.0006 - Procedimento Comum - Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica - REQUERENTE: Maria Dailde da Conceição - Instrução e Julga-
mento Data: 29/05/2018 Hora 10:00 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pen-
dente

ADV: GERSEY SOUZA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA (OAB 
137AC) - Processo 0700149-40.2017.8.01.0006 - Procedimento Comum - Li-
minar - REQUERENTE: Maria Lúcia do Espírito Santo - Instrução e Julgamento 
Data: 29/05/2018 Hora 13:00 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pendente

ADV: WAGNER ALVARES DE SOUZA (OAB 3930/AC) - Processo 0700204-
59.2015.8.01.0006 - Procedimento Comum - Aposentadoria por Invalidez - 
AUTOR: José Carlos Morini - Instrução e Julgamento Data: 29/05/2018 Hora 
09:45 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pendente

ADV: GERSEY SOUZA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA (OAB 
137AC) - Processo 0700281-97.2017.8.01.0006 - Procedimento Comum - An-
tecipação de Tutela / Tutela Específica - REQUERENTE: Francimar Pereira 
Monteiro - Instrução e Julgamento Data: 29/05/2018 Hora 10:15 Local: Vara 
Única (Cível ) Situacão: Pendente

ADV: WAGNER ALVARES DE SOUZA (OAB 3930/AC) - Processo 0700388-
44.2017.8.01.0006 - Procedimento Comum - Salário-Família (Art. 65/70) - AU-
TORA: Oseni Oliveira Pereira - Instrução e Julgamento Data: 29/05/2018 Hora 
09:30 Local: Vara Única (Cível ) Situacão: Pendente

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO KAMYLLA ACIOLI LINS E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RAÍSSA FERNANDA GOMES JUCÁ BOTELHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0012/2018

ADV: MARCELO MARTINS MORAIS (OAB 4866/AC), ELECILDA GARCIA 
RODRIGUES (OAB 4943/AC) - Processo 0800021-28.2017.8.01.0006 - Cri-
mes Ambientais - Crimes contra a Flora - AUTOR FATO: Nilo Diogo de Maga-
lhães Filho  - O autor do fato Nilo Diogo de Magalhães Filho aceitou a transa-
ção penal proposta pelo Ministério Público e homologada por este Juízo, então 
consistente na prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, 
dividido em 10 (dez) parcelas, no valor de R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta 
e oito reais e cinquenta centavos), com início em 17.06.2017 e término em 
17.03.2018, mediante depósito judicial.Comprovado o cumprimento da sanção 
imposta, consoante documentos de fls. 18/19, o Ministério Público manifestou-
-se pela extinção da punibilidade.Isto posto, com fundamento no artigo 84, pa-
rágrafo único, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de Nilo Diogo de 
Magalhães Filho, em relação aos fatos registrados nestes autos, determinando 
que a condenações não constem dos registros criminais, salvo para fins de re-
quisição judicial.P.R.I.Dê-se baixa nos registros e, após, arquivem-se os autos.

COMARCA DE BUJARI

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVETE TABALIPA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GUILHERME PEDROGÃO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0227/2018

ADV: ROBSON DE AGUIAR DE SOUZA (OAB 3063/AC), RAIMUNDO DIAS 
PAES (OAB 3922/AC) - Processo 0700171-23.2016.8.01.0010 - Monitória - 
Obrigações - RÉU: Jasper da Silva Geber - Despacho Quanto à obrigação 
de fazer, no caso em apreço, o Credor é quem deverá comprovar os valores 
que as suas expensas gastou para cumprimento da obrigação de fazer, ante 
a desídia do Devedor, ou o valor que deverá gastar para cumpri-la(s), é dizer, 
comprovar suas perdas e danos. Assim, intime-o para que comprove os gas-
tos que teve ou terá para cumprimento da obrigação de fazer; para só assim 
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transformar a obrigação de fazer em pagar, podendo-se exigir esta por quantia 
certa, incluindo-se as astreintes; caso contrário, inviável a execução de multa 
coercitiva, pois em curso (CPC, arts. 499, 500, 816 e 821). Caso não o faça, 
que requeira ao Juízo requisição via ofício para que essa venha a ser cumpri-
da. Dessarte, revogo o ato judicia de p. 130 dos autos. Quanto à obrigação 
de pagar, intime-se o Credor para juntar memória de cálculo atualizada; com 
a juntada, cumpra-se o ato judicial de pp. 77/78, itens 1-12 dos autos. Advirta-
-se. Intime-se. Cumpra-se. Bujari- AC, 04 de maio de 2018. Manoel Simões 
Pedroga

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0228/2018

ADV: GOMERCINDO CLOVIS GARCIA RODRIGUES (OAB 1997/AC), ODI-
LARDO JOSE BRITO MARQUES (OAB 1477/AC) - Processo 0700124-
49.2016.8.01.0010 - Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Antoine Alex-
sandra Nefertiti Souza de Melo - Despacho Intime-se a parte inventariante para 
ciência e manifestação do petitório de pp. 377/378. Cumpra-se. Bujari- AC, 30 
de abril de 2018. Manoel Simões Pedroga Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0229/2018

ADV: EDNEI QUEROS (OAB 4509/AC) - Processo 0700131-70.2018.8.01.0010 
- Inventário - Inventário e Partilha - INVTE: Sonia Maria Leandro Onofre - DE-
CISÃO Recebo a Inicial de páginas 1/4, por preencher os requisitos do art. 319 
do Código de Processo Civil CPC. Defiro a gratuidade judiciária em prol da par-
te autora, por entender ser pobre na forma da Lei. Nomeio inventariante a parte 
autora, Sr(a). Sonia Maria Leandro Onofre, sendo que esta deverá ser intimada 
da nomeação e ainda, para no prazo de 05 (cinco) dias, para prestar compro-
misso de bem e fiel desempenhar a função, nos termos do art. 617 do Código 
de Processo Civil. A parte autora fica ciente de que dentro de 20 (vinte) dias 
contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as pri-
meiras declarações, nos termos do art. 620 do CPC. Intime-se a parte inventa-
riante para cumprir o Provimento nº 56/2016, do CNJ (Provimento nº. 56/2016, 
do CNJ, conforme orientação da Corregedoria, deste Tribunal, publicada no 
DJe nº. 5.735, p. 107, em 30 de setembro de 2016, Processo Administrativo nº. 
0007035-51.2016.8.01.0000). Apresentadas as primeiras declarações, citem-
-se as Fazendas Públicas. Se houver interesses de incapazes, dê-se ciência 
ao Ministério Público. Ainda após as primeiras declarações, designe-se de au-
diência de conciliação, observando-se os prazos do art. 334 do CPC, ou seja, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo os interessados serem 
intimados, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Intime-se a parte 
autora para comparecer à audiência na pessoa de seu advogado (CPC, art. 
334, § 3º). Advirto as partes 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” (CPC, art. 334, § 8º). Faço constar que as partes poderão constituir re-
presentantes por meio de procuração específica, como poderes para negociar 
e transigir (CPC, art. 334, § 10). Por outro lado, visando não causar tumulto 
processual e considerando que não há prejuízo às Partes, rejeito pedido de 
Emenda à Inicial para que seja incluso neste feito o pedido de Reconhecimento 
de União Estável Pós Mortem (pp. 30/34), uma vez que já está sendo proces-
sado noutra ação judicial (autos n.º 0700069-30.2018.8.01.0010). Quanto ao 
pedido de p. 4, item “d”, dê-se vista dos autos ao MPE/AC para emissão de 
parecer. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Bujari-
-(AC), 03 de maio de 2018. Manoel Simões Pedroga Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0230/2018

ADV: MARCIA FREITAS NUNES DE OLIVEIRA (OAB 1741/AC), LUCIO BRA-
SIL COELHO JUNIOR (OAB 4332/AC), ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA 
SILVA (OAB 4810/AC) - Processo 0700080-30.2016.8.01.0010 - Execução de 
Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - AUTOR: Banco da Amazônia 
S/A  - Decisão Defiro a pretensão da parte credora (p. 102) e, assim, suspendo 
o feito pelo prazo de um ano, a fim de que diligencie o endereço do Devedor. 
Proceda-se às alterações junto ao SAJ. Intime-se. Cumpra-se. Bujari-(AC), 02 
de maio de 2018. Manoel Simões Pedroga Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0233/2018

ADV: JOSÉ ARIMATÉIA SOUZA DA CUNHA (OAB 4291/AC) - Processo 
0700370-11.2017.8.01.0010 - Liquidação de Sentença pelo Procedimento Co-
mum - Obrigação de Fazer / Não Fazer - REQUERENTE: Marcos Vinicius Melo 
de Albuquerque  - Fica intimado o Advogado da parte autora para ciência do 
documento juntado de página 177, e recolher as custas.

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL SIMÕES PEDROGA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GILSILENE CHAVES SAMPAIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2018

ADV: RODRIGO DE ARAÚJO LIMA (OAB 3461/AC) - Processo 0700016-
49.2018.8.01.0010 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatí-
cios em Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: Rodrigo de Araújo 
Lima - ADVOGADO: Rodrigo de Araújo Lima - Ato Ordinatório - Dá as partes 
por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os cál-
culos judiciais apresentados. 

ADV: FERNANDA DO NASCIMENTO ANDRADE (OAB 4606/AC) - Processo 
0700032-03.2018.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Honorários Advo-
catícios em Execução Contra a Fazenda Pública - CREDORA: FERNANDA 
DO NASCIMENTO ANDRADE - ADVOGADA: FERNANDA DO NASCIMEN-
TO ANDRADE - Autos n.º0700032-03.2018.8.01.0010ClasseCumprimento 
de SentençaCredorFERNANDA DO NASCIMENTO ANDRADEDevedorEs-
tado do AcreSentençaFernanda do Nascimento Andrade promoveu o pro-
cedimento de Cumprimento de Sentença em desfavor do Estado do Acre, 
objetivando o recebimento de verba honorária arbitrada por decisão judicial, 
em virtude de sua atuação como defensora dativa nos processos judiciais 
n.º 0700240-55.2016.8.01.0010, 0000329-22.2016.8.01.0010 e 0700060-
05.2017.8.01.0010, totalizando a quantia de R$ 3.500,00.O Estado ofereceu 
embargos/impugnação à execução (pp. 21/23), alegando inexistência de título 
executivo. Aponta a parte exequente a ausência de juntada dos títulos exe-
cutivos n.º 0001090-53.2016.8.01.0010 e 0800026-72.2016.01.0010. Pede a 
procedência para extinção da execução por ausência dos títulos referidos.A 
parte embargada apresentou manifestação aos embargos (p.29/30), susten-
tando ter ocorrido erro material na hora de digitar os números dos proces-
sos na tabela feita. Pede o prosseguimento da execução.Eis o sucinto re-
latório. DECIDO.I - MéritoNão assiste razão ao impugnante/embargante.
Constato que a inicial executiva menciona os processos processos judiciais 
n.º 0700240-55.2016.8.01.0010, 0000329-22.2016.8.01.0010 e 0700060-
05.2017.8.01.0010, mas na tabela equivocadamente menciona dois processos 
judiciais diferente, aos quais possuem os números 0001090-53.2016.8.01.0010 
e 080026-72.2016.8.01.0010 que não correspondem aos títulos judiciais (pp. 
11/16), sendo perceptível o erro material, haja vista que aponta os títulos ante-
riormente os títulos que pretende exigir e, posteriormente, aponta outros títulos.
Na realidade, os três títulos judiciais mencionados pela exequente foram jun-
tados neste processo eletrônico (pp. 11/16) e a soma dos valores constantes 
neles correspondem ao apontado na inicial executiva, não havendo qualquer 
tipo de prejuízo, ainda que a parte credora tenha se equivocado no momento 
de apontar os números do processo na tabela elaborada no corpo de sua pe-
tição. Assim, não procede a irresignação da parte executada ora embargante. 
II - Do DispositivoAnte as razões expendidas, com base no artigo 487, inciso, 
I, rejeito os embargos/impugnação à execução e, para que todos os efeitos le-
gais surtam, julgo extinto os embargos com resolução de mérito, determinando 
o pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigido 
monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de acada arbitramento, acresci-
do de juros aplicados à caderneta de poupança ao mês, a contar da data de 
citação, nos termos do artigo 1º - F da Lei n.º 9.494/09, com redação dada pela 
Lei n.º 11.960/09.Sem custas e honorários advocatícios, na esteira do artigo 
54 e parágrafo único do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.Havendo recurso contra 
a decisão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. Após, 
remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens de estilo.
Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após, atualize-se o 
valor em conformidade com a decisão e intimem-se as partes para se manifes-
tar do cálculo no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que o exequente 
deverá informar o número do seu CPF, do seu N.I.T. (número de inscrição do 
trabalhador) e de sua conta bancária. Não ocorrendo impugnação ao cálculo, 
expeça-se a Requisição de Pequeno Valor para o lançamento do crédito em 
favor do credor.Transcorrido o prazo para o pagamento da Requisição de Pe-
queno Valor, intime-se o credor para se manifestar acerca da satisfação do seu 
crédito no prazo de 05 dias.Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Bujari-( AC), 24 de abril de 2018.Manoel Simões PedrogaJuiz de Direito

ADV: JAMES ARAUJO DOS SANTOS (OAB 4500/AC) - Processo 0700033-
85.2018.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: James Araujo dos Santos - 
ADVOGADO: James Araujo dos Santos - Autos n.º 0700033-85.2018.8.01.0010 
ClasseCumprimento de SentençaCredorJames Araujo dos SantosDevedorEs-
tado do AcreDecisãoAcolho os embargos de declaração opostos pelo Estado 
do Acre (pp. 45/46) para reconhece o erro material contido na homologação.
Dessa forma, na parte do dispositivo da sentença, modifico o valor equivoca-
damente inserido e passo a determinar o pagamento do valor de R$ 4.445,70 ( 
quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), corrigido 
monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que foi fixado o valor dos ho-
norários ao advogado dativo ora exequente, com incidência de juros de mora 
pelos índices da caderneta de poupança, a contar da data da citação.Cumpra-
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-se e expeça-se o necessário. Intimem-se.Bujari-(AC), 04 de maio de 2018.
Manoel Simões PedrogaJuiz de Direito

ADV: JAMES ARAUJO DOS SANTOS (OAB 4500/AC) - Processo 0700083-
14.2018.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em 
Execução Contra a Fazenda Pública - CREDOR: James Araujo dos Santos - AD-
VOGADO: James Araujo dos Santos - Autos n.º0700083-14.2018.8.01.0010Cl
asseCumprimento de SentençaCredorJames Araujo dos SantosDevedorEs-
tado do AcreSentençaJames Araújo dos Santos manejou o procedimento 
de Cumprimento de Sentença em desfavor do Estado do Acre, objetivando 
o recebimento de honorários advocatícios arbitrados por decisão judicial no 
valor total de R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais), tendo em vista 
sua atuação como defensor dativo nos processos judiciais em que foi nome-
ado (pp. 01/05).O Estado ofereceu impugnação/emgargos à execução (pp. 
22/26), apontando que ocorreu superação do limite do valor de R$ 13.000,00 
no mês de fixação, com base no artigo 3º da Lei Estadual n.º 3.165/2016. 
Discorre que os títulos judiciais n.º 0716855-16.2017.8.01.0001, 0714994-
92.2017.8.01.0001, 0707040-92.2017.8.01.0001, 0716337-26.207.8.01.0001, 
0714980-11.2017.8.01.0001 e 0714599-03.2017.8.01.0001 foram arbitrados 
no mês de março/2018 e ultrapassaram o limite da Lei Estadual referida. Pede 
a rejeição do pedido do exequente por ultrapassar o teto de R$ 13.000,00 
(treze mil reais).A parte embargada apresentou manifestação da (pp. 28/33) 
ao refutar os argumentos da parte impugnante/embargante, sustentando que 
é impossível prever quando será arbitrado cada honorário. Pede a improce-
dência dos embargos.Eis o sucinto relatório. DECIDO.I - Mérito(a) Do Limite 
de Recebimento dos HonoráriosO executado afirma que a Lei Estadual n.º 
3.165/2016 impossibilita o recebimento de honorários em favor do defensor 
dativo ao ultrapassar o limite de R$ 13.000,00, referente à remuneração per-
cebida pelo defensor público no início de carreira.Não tem razão a alegação 
do executado, porque a Lei Estadual n.º 3.165/2016 possibilita aos defensores 
dativos, que tiverem seus honorários arbitrados, a cobrar administrativamente 
os valores arbitrados. O artigo 10 da referida lei, inclusive permite que os ho-
norários fixados antes da vigência também possam ser requeridos no âmbito 
administrativo, o que demonstra que o requerimento administrativo é mera-
mente facultativo e não obrigatório, pois, se fosse uma exigência, aqueles que, 
ainda não tivessem ingressado com ação judicial, teria o dever de requerer. O 
defensor, que requerer administrativamente, poderá receber quantia superior 
ao previsto para fins de pagamento de Requisição de Pequeno Valor, pois os 
créditos exigidos judicialmente contra a Fazenda Pública Estadual submete-
-se ao regime do artigo 1º da Lei Estadual n.º 1.481/03, com redação alterada 
pela Lei Estadual n.º 3.157/16. Ao prever que até 07 (sete) salários mínimos 
serão pagos por Requisição de Pequeno Valor e acima disso será feito lança-
mento por Precatório, no âmbito administrativo, o credor pode receber valor 
superior ao previsto para pagamento de pequeno valor, sem necessidade de 
lançamento de Precatório, mas limitado ao teto equivalente à remuneração 
do defensor público em carreira inicial. Dessa forma, para fins de pagamento 
espontâneo por parte da Fazenda Pública Estadual, o teto estabelecido deve 
ser restrito no âmbito administrativo e nada obsta que os valores possam ser 
exigidos judicialmente de forma direta ou para cobrança de eventual diferença 
não paga. Os créditos originados de decisões, que constituem o título judicial, 
em regra, devem ser pagos via Precatório ou Requisição de Pequeno Valor a 
teor do artigo 100, “caput” e parágrafo §4º, da Constituição Federal e com base 
no artigo 535,§3º, inciso I e II, do Código de Processo Civil, combinado com 
o artigo 13, incisos I e II, da Lei n.º 12.153/09.As decisões judiciais referentes 
aos honorários arbitrados aos advogados dativos possuem natureza de título 
executivo judicial nos termos do artigo 515, inciso V, do CPC, portanto, podem 
ser executados no Judiciário sem a necessidade de requerimento administra-
tivo.Nesse sentido, defende o ilustre jurista André Vasconcelos Roque que “o 
título executivo judicial é a decisão do juiz; o crédito de auxiliar da justiça apro-
vado ou fixado por este pronunciamento do Poder Judiciário é objeto da tutela 
executiva”.Assim, não procede o pedido de extinção da presente execução 
de título judicial, referentes aos títulos referidos pelo embargante.O executado 
apresentou impugnação/embargos à execução em descompasso com o artigo 
535 do Código de Processo Civil ao deixar de arguir quaisquer das hipóteses 
previstas no referido dispositivo, senão vejamos:Art. 535. A Fazenda Pública 
será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou 
meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 
autos, impugnar a execução, podendo arguir:I - falta ou nulidade da citação 
se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;II - ilegitimidade de 
parte;III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;IV - excesso 
de execução ou cumulação indevida de execuções;V - incompetência absoluta 
ou relativa do juízo da execução;VI - qualquer causa modificativa ou extin-
tiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou 
prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.Não 
havendo o preenchimento dos requisitos da impugnação ou dos embargos 
à execução, conforme o artigo 535, combinado com o artigo 914, ambos do 
CPC, rejeito a impugnação/embargos à execução da parte executada. II - Do 
DispositivoAnte as razões expendidas, com base no artigo 487, inciso, I, rejeito 
os embargos à execução, determinando o pagamento do valor de R$ 2.520,00 
(dois mil, quinhentos e vinte reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E des-
de a data em que foi atribuído cada valor de honorários ao advogado dativo, 
com incidência de juros de mora da caderneta de poupança ao mês, a contar 
da data de citação, nos termos do artigo 1º - F da Lei n.º 9.494/09, com redação 

dada pela Lei n.º 11.960/09.Sem custas e honorários advocatícios, na esteira 
do artigo 54 e parágrafo único do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.Havendo recur-
so contra a decisão, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões. 
Após, remetam-se os autos à Eg. Turma Recursal, com as homenagens de es-
tilo.Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Após, atualize-se 
o valor em conformidade com a decisão e intimem-se as partes para se mani-
festar do cálculo no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que o exequen-
te deverá informar o número do seu CPF, N.I.T. e de sua conta bancária, caso 
já não tenha sido fornecido no curso do processo. Não ocorrendo impugnação 
ao cálculo, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor para o lançamento do 
crédito em favor do credor. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Bujari-(AC), 03 de maio de 2018.Manoel Simões PedrogaJuiz de Direito
 
ADV: EDNEI QUEROS (OAB 4509/AC) - Processo 0700123-30.2017.8.01.0010 
- Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios em Execução Contra a 
Fazenda Pública - CREDOR: Ednei Queros - ADVOGADO: Ednei Queros - 
Autos n.º 0700123-30.2017.8.01.0010 ClasseCumprimento de SentençaCre-
dorEdnei QuerosDevedorEstado do AcreDecisãoTendo em vista o pedido de 
estorno do valor bloqueado (pp. 64/65), intime-se o exequente para se mani-
festar no prazo de 05 (cinco) dias.Não havendo impugnação pelo exequente, 
realize-se o estorno do valor bloqueado para a conta bancária pertencente ao 
Estado do Acre.Após, façam-me os autos conclusos para Sentença de extin-
ção.Expeça-se e cumpra-se o necessário; Intimem-se.Bujari-(AC), 04 de maio 
de 2018.Manoel Simões PedrogaJuiz de Direito

ADV: JAMES ARAUJO DOS SANTOS (OAB 4500/AC) - Processo 0700187-
06.2018.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - 
CREDOR: James Araujo dos Santos - ADVOGADO: James Araujo dos Santos 
- Autos n.º 0700187-06.2018.8.01.0010ClasseCumprimento de SentençaCre-
dorJames Araujo dos SantosDevedorEstado do AcreDecisãoRecebo a execu-
ção (pp. 01/04) como fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda 
Pública, uma vez reconhecida a exigibilidade de obrigação de pagar quantia 
certa no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), relativo aos honorá-
rios advocatícios arbitrados em favor do exequente pela atuação como defen-
sor dativo nomeado no processo judicial n.º 0802887-58.2016.8.01.0001, com 
base no artigo 513, “caput” e artigo 515,V, combinados com artigo 534, todos 
do Código de Processo Civil.Intime-se o executado na forma prevista no artigo 
535 do Código de Processo Civil, na pessoa de seu representante judicial, 
para, querendo, impugnar a execução em 30 (trinta) dias, não se aplicando 
ao caso a contagem prevista no art. 183 do Código de Processo Civil, nos 
termos do artigo 7º da Lei n.º 12.153/2009 e enunciado n.º 13 do FONAJE da 
Fazenda Pública.Caso o executado apresente impugnação à execução, cer-
tifique-se a tempestividade, em seguida, intimando-se a parte contrária para 
manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos 
para deliberação.É facultado a Fazenda Pública, no prazo supramencionado, 
apresentar proposta de acordo.Caso haja, por parte da executada, pedido de 
desistência do prazo para apresentar impugnação, fica desde já homologada, 
devendo o trânsito em julgado ser certificado nos autos.Decorrido o prazo sem 
apresentação de resposta pelo reclamado ou transitada em julgado a decisão 
que rejeitar a impugnação, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor ou o 
Precatório, respeitando-se o limite instituído no artigo 1º da Lei Estadual n.º 
1.481/03, com redação alterada pela Lei Estadual 3.157/16.Cumpra-se.Intime-
-se.Expeça-se o necessário.Bujari-(AC), 04 de maio de 2018.Manoel Simões 
PedrogaJuiz de Direito

ADV: JAMES ARAUJO DOS SANTOS (OAB 4500/AC) - Processo 0700475-
85.2017.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - 
CREDORA: Emanoely Araújo de Medeiros - Ato Ordinatório - Dá as partes por 
intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os cálculos 
judiciais apresentados. 

ADV: JOSÉ ARIMATÉIA SOUZA DA CUNHA (OAB 4291/AC) - Processo 
0700476-70.2017.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Honorários Advo-
catícios - CREDOR: José Arimatéia Souza da Cunha - ADVOGADO: José Ari-
matéia Souza da Cunha - Ato Ordinatório - Dá as partes por intimadas para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os cálculos judiciais apre-
sentados. 

ADV: RAYANE PRISCILA MARTINS DE ARAÚJO (OAB 4918/AC) - Processo 
0700484-47.2017.8.01.0010 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários 
Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública - REQUERENTE: Raya-
ne Priscila Martins de Araújo - ADVOGADA: Rayane Priscila Martins de Araújo 
- Ato Ordinatório - Dá as partes por intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
manifestarem-se sobre os cálculos judiciais apresentados. 

ADV: JOSÉ ARIMATÉIA SOUZA DA CUNHA (OAB 4291/AC) - Processo 
0700490-54.2017.8.01.0010 - Cumprimento de sentença - Honorários Advo-
catícios - CREDOR: José Arimatéia Souza da Cunha - ADVOGADO: José Ari-
matéia Souza da Cunha - Ato Ordinatório - Dá as partes por intimadas para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os cálculos judiciais apre-
sentados. 
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COMARCA DE CAPIXABA

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA APARECIDA DA SILVA SZILAGYI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0424/2018

ADV: GUSTAVO LIMA RABIM (OAB 4223/AC) - Processo 0700082-
78.2017.8.01.0005 - Mandado de Segurança - Gratificação Incorporada / Quin-
tos e Décimos / VPNI - IMPETRANTE: Roseane Maria Farias de Lima  - De-
cisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por ROSEANE MARIA 
FARIAS DE LIMA em face de ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPIXA-
BA/AC.Aduz a impetrante, em síntese, que é servidora pública da municipalida-
de, desde 05 de abril de 2002, na função de serviços gerais junto à Secretaria 
Municipal de Educação, em que recebia gratificação de atividades especificas. 
Asseverou que em decorrência de aprovação em novo concurso público, foi 
investida no cargo de Técnico Educacional Administrativo em 15 de fevereiro 
de 2008 e continuou recebendo gratificações em folha de pagamento em de-
corrência das atividades especificas, até o mês de dezembro de 2016. Consig-
nou que foi reconhecido à impetrante o direito à percepção da gratificação, na 
forma da súmula 372, do TST, conforme Despacho do ente municipal. Ocorre 
que a nova gestão municipal de Capixaba/AC deixou de realizar o pagamento 
a título de gratificação, a partir de janeiro de 2017. Diante disso, ingressou com 
o presente remédio constitucional.Devidamente notificado (fl. 242), a autorida-
de coatora quedou-se inerte.Instado a se manifestar (fls. 247/248), o Ministé-
rio Público entendeu que não há necessidade de sua intervenção no feito. A 
inicial foi instruída com os documentos de fls. 07/238.É o relatório. Decido.Ao 
compulsar os autos, verifico que a decisão de fls. 239 determinou a análise do 
pedido liminar depois das informações que deveriam ser prestadas pela auto-
ridade coatora.No entanto, o impetrado deixou transcorrer in albis o prazo sem 
qualquer manifestação, de sorte que nenhum esclarecimento foi prestado pelo 
ente público, para contrapor os argumentos trazidos pela impetrante. Todavia, 
o pedido de tutela de urgência exaure o objeto do mandado de segurança e en-
contra óbice no § 2º do artigo 7º da Lei n. 12.016/2009, que prevê que não será 
concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 
tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclas-
sificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou 
a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.Dessa forma, 
indefiro o pedido de tutela de urgência. No mais, em que pese a manifestação 
ministerial de fls. 247/248, é certo que a Comarca conta com outro Promotor de 
Justiça e a Lei do Mandado de Segurança tem regramento específico previsto 
no artigo 12, que determina que o Juízo faculte a manifestação do Ministério 
Público antes da decisão final, não havendo qualquer ressalva quanto à ma-
téria tratada no writ.A própria Resolução n. 34 do CNMP, em seu artigo 5º, faz 
referência a situações com previsão legal especifica, como é o caso da Lei do 
Mandado de Segurança, para determinar a oitiva prévia de membro do Minis-
tério Público. Assim, em respeito à independência funcional e ao disposto nos 
artigos 2º e 5º da Lei n. 12.016/2009, dê-se vista dos autos ao atual promotor 
de justiça que responde pela Comarca, dando-lhe ciência desta decisão, bem 
como facultando-lhe a apresentação de parecer final quanto ao mérito da lide, 
no prazo de 10 dias, mesmo prazo em que poderá ratificar a manifestação de 
fls. 247/248.Após, volte-me concluso para julgamento.Dê-se ciência desta de-
cisão ao Procurador do Município e ao advogado que representa a impetrante, 
via DJE. Intime-se. Cumpra-se.Capixaba-(AC), 01 de fevereiro de 2018.Louise 
Kristina Lopes de Oliveira SantanaJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0425/2018

ADV: MARCOS MOREIRA DE OLIVEIRA (OAB 4032/AC) - Processo 0700085-
96.2018.8.01.0005 - Interdição - Tutela e Curatela - AUTORA: Ilza do Nasci-
mento  - Por todo o exposto e por tudo mais que dos autos constam, indefiro 
o pedido liminar.Providencie a escrivania:O agendamento de audiência de 
interrogatório;A citação da parte curatelanda para comparecer à audiência de 
entrevista (art. 751, do NCPC);A intimação da parte autora e o representante 
do Parquet para o comparecimento.Coloquem-se as tarjas segredo de justiça, 
justiça gratuita, participação da Defensoria Pública e participação do Ministé-
rio Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Capixaba-(AC), 02 de maio de 
2018.Louise Kristina Lopes de Oliveira SantanaJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0426/2018

ADV: VIVIANE SILVA DOS SANTOS NASCIMENTO (OAB 4247/AC) - Proces-
so 0700084-14.2018.8.01.0005 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cum-
primento / Execução - CREDORA: M.E.O.M.  - DEVEDOR: Luiz Charles Silva 
de Moura  - REPTE: Eliane da Silva Oliveira  - Despacho: O rito da execução 

de alimentos que cabe prisão civil limita-se à cobrança dos últimos 03 meses 
de pensão em atraso, nos termos do artigo 528, § 7º do CPC.Ultrapassado 
esse lapso temporal, a execução deve tramitar sob outro rito, com a penhora 
de bens indicados pelo credor.Sendo assim, intime-se a parte credora, por seu 
advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial para adequar 
o valor da causa ao rito processual desejado, formulando os demais requeri-
mentos que forem pertinentes, sob pena de indeferimento e arquivamento do 
feito.Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclu-
sos para deliberação.Intime-se. Cumpra-se.Capixaba-AC, 04 de maio de 2018.
Louise Kristina Lopes de Oliveira SantanaJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0427/2018

ADV: TÂNIA  MARIA SILVESTRE (OAB 4052/AC) - Processo 0700134-
74.2017.8.01.0005 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Exe-
cução - DEVEDOR: Eucimar de Oliveira Mariano Fraga  - Despacho: Conside-
rando que o devedor já está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado 
do Acre, deixo de deliberar quanto a certidão de fls. 58.No mais, intime-se a 
parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da pro-
posta de acordo apresentada pelo devedor às fls. 59/84.Cumpra-se.Capixaba-
-AC, 04 de maio de 2018.Louise Kristina Lopes de Oliveira SantanaJuíza de 
Direito

VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO ADAÍZO NOBRE CAVALCANTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0120/2018

ADV: SUEDE CHAVES DA CRUZ (OAB 664/AC) - Processo 0000419-
79.2015.8.01.0005 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualifi-
cado - RÉU: Ronaldo da Silva e Silva  - INTRSDO: Carlos Alberto de Oliveira 
Assis  - Dá-se op advogado da parte, INTIMADO para comparecer a sessão 
do Tribunal do Júri, que será realizado no dia 04/06/2018, às 08h30min, neste 
Juízo de Capixaba-Acre, sito à Rua Francisco Cordeiro de Andrade, s/n, cen-
tro, em Capixaba-Acre

COMARCA DE FEIJÓ

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS RAFAEL MACIEL DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGRA ANTONIA  LINHARES DE ARAÚJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0705/2018

ADV: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB 12450/PE) - Processo 0701684-
80.2017.8.01.0013 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - AUTOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.  - Modelo 
Padrão

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0706/2018

ADV: LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO (OAB 16780/BA) - Processo 
0700345-23.2016.8.01.0013 - Procedimento Comum - Direito de Imagem - RE-
QUERIDO: Tim Celular S.a  - Intime-se a parte devedora para pagamento das 
custas em 30 dias. Não havendo o pagamento, proceda-se com os registros e 
encaminhamentos necessários, conforme normativa do TJ/AC.Defiro o pedido 
de fl. 91. Expeça-se novo alvará (fl. 84), bem como alvará referente ao depósito 
de fl. 87 em favor da parte requerente.Intimem-se.

VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX FERREIRA OIVANE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VANDERLÉIA DE OLIVEIRA LIMA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0260/2018

ADV: KARIL SHESMA NASCIMENTO DE SOUZA (OAB 3088/AC), DIE-
GO VICTOR SANTOS OLIVEIRA (OAB 27714/CE) - Processo 0000579-
75.2018.8.01.0013 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - INDICIADO: Francisco de Assis Ferreira Rodrigues - Anté-
dio Machado Leitão e outros - A defesa de Alexandre Tavares Leone, advogado 
Karil Shesma Nascimento de Souza, requereu às fls. 1188-1189 dos autos n. 
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0001637-50.2017, acesso aos autos de escuta telefônica, cópia das escutas, 
para fins de garantir a ampla defesa do acusado. É a síntese do necessário. 
Decido. Pautado no princípio da ampla defesa, tem-se que a medida merece 
prosperar. Assim, defiro o requerimento de Alexandre Tavares Leone, por meio 
de seu advogado Karil Shesma Nascimento de Souza. Por consequência, de-
termino a expedição de ofício ao coordenador Adsânio, lotado na Secretaria 
de Inteligência da Polícia Civil, o qual deverá conter: A) Nome completo do Ad-
vogado, seu dados pessoais e profissionais. B) Período da escuta; Postem-se 
o ofício em cartório, a disposição da Defesa. Ademais, cientifique o advogado 
que deverá comparecer a Secretaria de Inteligência da polícia civil, para rece-
ber o áudio e assinar documentos devidos. Cumpra-se. Providências de estilo.

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX FERREIRA OIVANE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRÉIA DE LIMA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0209/2018

ADV: ANTONIO  DE CARVALHO MEDEIROS JÚNIOR (OAB 1158/AC) - Pro-
cesso 0701812-03.2017.8.01.0013 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Izerlândia Braga das Chagas  - Dá a parte 
reclamatnte Izerlândia Braga das Chagas, por intimada para, no prazo de 10 
(dez) dias, querendo, apresentar resposta à contestação de fls. 20/28, dos 
presentes autos. Feijó (AC),  07 de maio de 2018. Francisco Macambira Gama 
- Técnico Judiciário.

COMARCA DE MANUEL URBANO

VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO ALEXANDRE COSTA DE FARIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RUBENS MARTINS PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0068/2018

ADV: JOSAFÁ DA COSTA MENDONÇA (OAB 4514/AC) - Processo 0700050-
18.2018.8.01.0012 - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Prisão Pre-
ventiva - REQUERENTE: L.B.T. e outro - DecisãoTrata-se de um pedido de 
Liberdade Provisória, formulado pelo advogado do indiciado LINDEMBERG 
BARDALES TORRES, alegando em síntese, excesso injustificado de prazo 
para conclusão da instrução criminal, ser o suposto acusado pessoa idosa 
(79 anos), trabalhador honesto, tem residência fixa e com sérios problemas 
de saúde devido a idade. Alega ainda, que o já se passaram quase dois anos 
desde seu encarceramento. Além disto, relata que compromete-se a colaborar 
com a persecução penal, o que torna o seu encarceramento desnecessário, 
bem como acrescentou ser trabalhador honesto, possuir residência fixa, pug-
nando assim pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente pela 
prisão domiciliar ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do 
Código PenalInstado, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da 
prisão cautelar (pgs. 07/09).É o breve relatório. Decido.A Legislação Processu-
al Penal estabelece que a prisão preventiva pode ser decretada como garan-
tia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a 
aplicação da Lei Penal, quando houver provas do crime e indícios suficientes 
da autoria (art. 312 do CPP), não sendo o caso de substituição por outras 
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.No caso ora em análise, o 
requerente teve sua prisão preventiva decretada em 07.10.2016, para garantia 
da ordem pública e para resguardar a segurança física e psíquica das vítimas, 
com fundamento em dados concretos emanados dos autos, havendo indícios 
suficientes de autoria e materialidade. No dia 18 de janeiro de 2017, lhe foi ex-
pedido o Alvará de Soltura, não tendo o que se falar em dois anos de encarce-
ramento. Ademais, lhe foi concedida prisão domiciliar, em caráter excepcional. 
No entanto tal “beneficio” foi revogado em razão da violação da boa-fé objetiva 
no âmbito processual, descumprindo o caráter domiciliar da prisão naquela 
oportunidade decretada. Outrossim, as verificações de circunstâncias pesso-
ais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão quando presen-
tes os requisitos da prisão preventiva, sem que isso revele qualquer ofensa ao 
princípio da presunção de inocência. Nesse sentido o enunciado da súmula de 
jurisprudência dominante do STJ que se aplica por analogia:STJ - SÚMULA Nº 
09 - A EXIGÊNCIA DA PRISÃO PROVISÓRIA, PARA APELAR, NÃO OFENDE 
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIARessalta-
-se, que não estamos analisando o mérito, não se trata de uma prisão con-
denatória, mas apenas uma acauteladora. Vem sendo entendido pelo STF e 
STJ:PRISÃO PREVENTIVA: Fatores como a primariedade, bons anteceden-
tes, residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade 
de prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas 
no artigo 312 do CPP (STF RHC Rel. Sydney Sanches RT 643/361).PRISÃO 
PREVENTIVA: Presunção Constitucional de Inocência não é incompatível com 
a cautela. Providência expressamente regulada no art., LXI, da C.F., inteligên-
cia de seu inc. LVII.Quanto à alegação do requerente de que não apresenta 

riscos para a instrução criminal ou para aplicação da lei é necessário esclare-
cer que a prisão preventiva fora decretada com fundamento diverso.ANTE O 
EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, formulado 
pelo requerente Lindermberg Bardales Torres, mantendo sua prisão, com fun-
damento normativo no artigo 316 do CPP.Intime-se. Cumpra-se.

COMARCA DE PLÁCIDO DE CASTRO

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL DE SOUZA LESSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0232/2018

ADV: ERIVALDO JOSÉ COSTA DE CASTRO (OAB 4111/AC) - Processo 
0700521-80.2017.8.01.0008 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Cura-
tela - REQUERENTE: Dagmar Abreu Reichert  - Dá a parte por intimada para, 
no prazo de 10 (dez) dias, para se manifestar a respeito do laudo pericial de 
fls. 50/53.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0233/2018

ADV: ISAAC DE MENDONÇA FREIRE (OAB 2561-E/AC) - Processo 0800056-
84.2014.8.01.0008 - Ação Civil Pública - Curso de Formação - RÉU: Câma-
ra de Vereadores do Município de Plácido de Castro  - DecisãoTrata-se de 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
ACRE, em desfavor do PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE PLÁCIDO 
DE CASTRO, representado, na época do ajuizamento da demanda por Tarcí-
sio Soares de Brito, objetivando, liminarmente, que a requerida deixasse de 
contratar novos prestadores de serviços por intermédio de pessoas físicas ou 
jurídicas para executar funções típicas, essenciais e permanentes da Câmara 
de Vereadores, bem como deixasse de nomear servidores comissionados para 
função que não seja de chefia, direção e assessoramento; pugna, ainda, pela 
concessão de obrigação de fazer consistente em rescindir, no prazo de 150 
(cento e cinquenta) dias, todas as nomeações de cargo comissionados que 
não sejam de direção, chefia e assessoramento, realizando, em tal período, 
concurso público, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais).O juízo, às fls. 117/112, deferiu parcialmente o pedido de tutela de 
urgência pretendido, impondo as obrigações descritas nos itens 1 a 4 da men-
cionada decisão, em 03 de agosto de 2015, sob pena de multa diária de R$ 
1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento.Citação e intimação do réu às 
fls. 128.Audiência de instrução realizada, conforme termo de fls. 158/159.Às 
fls. 188/221, o requerido apresentou a relação de agentes públicos que tinham 
vínculo com o Poder Legislativo Municipal, apresentando justificativa para não 
realização de concurso público.Consultado, o Tribunal de Contas do Estado 
informou que estava realizando auditoria na Câmara Municipal, encontrando-
-se o processo administrativo na fase do contraditório e ampla defesa (fls. 
233/234).O requerido informou que houve nova composição dos membros do 
Poder Legislativo de Plácido de Castro na legislatura iniciada em 1º de janeiro 
de 2017, com alteração do quadro funcional da casa legislativa, exoneração 
e nomeação para o cargo de assessor jurídico, requerendo a substituição do 
patrono nos autos (fls. 241/242). Mais a frente, informou tomar conhecimento 
dos despachos de fls. 227, 231 e 237 e da manifestação do TCE.O Ministério 
Público opinou pela intimação do requerido para esclarecer a manifestação de 
fls. 215/221 constando o nome do advogado Ribamar de Souza Feitosa Júnior, 
sendo que foi assinada por Isaac de Souza Mendonça Leite; pugnou, ainda, 
pela apresentação do quadro funcional da Câmara Municipal de Plácido de 
Castro e das leis que tratam da organização administrativa. Ao final, pede que 
seja apresentado, no prazo de 60 (sessenta dias), o cronograma para abertura 
de concurso público. Eis, em síntese, o relatório.Passo a decidir.Da análise da 
documentação carreada aos autos, depreende-se que o Poder Legislativo Mu-
nicipal deixou de cumprir as determinações do juízo em sua integralidade, visto 
que a decisão liminar determinando a realização de concurso foi prolatada no 
ano de 2015, contudo, até o presente momento, nenhuma medida foi tomada 
para sua realização.Por outro lado, houve alteração da composição do Poder 
Legislativo, inclusive do quadro de comissionados e assessores, motivo pelo 
qual os documentos acostados às fls. 160/214 não denotam mais a realidade 
daquele órgão.No que concerne ao pedido do Ministério Público para esclare-
cimento em relação à petição fls. 215/221, entendo desnecessária. Primeiro, 
porque a portaria acostada (fls. 189) denota que Isaac de Mendonça Freire era 
Assessor Jurídico do Poder Legislativo; segundo, porque a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores é pacífica no sentido que, em se tratando de processo 
eletrônico, a peça é considerada assinada por aquele que assim o fez  eletro-
nicamente, e não pelo patrono que aposta seu nome no texto; por último, vale 
ressaltar que houve modificação também na assessoria jurídica do órgão, con-
forme pela de fls. 241/242.Assim, acolho parcialmente o parecer do Ministério 
Público, determinando a intimação do requerido para que adote as seguintes 
providências:a) Apresente relação nominal dos agentes públicos que estão na 
ativa no âmbito da Câmara Municipal de Plácido de Castro, demonstrando a 
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natureza da função, pormenorizando os agentes políticos de mandato eletivo 
(vereadores), cargos em comissão, servidores efetivos e temporários, a lei que 
trata do cargo, a data de nomeação e o respectivo instrumento (portaria ou 
decreto de nomeação), as atribuições do cargo (em especial os de comissão 
e temporários), os vencimentos e todas outras informações que entender per-
tinentes. Na oportunidade, deverá o requerido apresentar, ainda, cópia da lei 
municipal que trata a respeito da organização administrativa do ente, com a 
previsão dos cargos e seu quantitativo. Prazo: 15 (quinze) dias.b) Informe o 
percentual dos gastos tidos com pessoal por parte do Poder Legislativo Mu-
nicipal, demonstrando se já está próximo ou ultrapassou o limite prudencial, 
e quais as razões, posto que, pelo que se denota dos autos, são todos co-
missionados. Prazo: 15 (quinze) dias.c) Apresente cronograma para abertura 
e realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, com a 
definição da banca organizadora, edital, previsão de vagas e critérios de sele-
ção, sob pena de aplicações de penalidades previstas em lei, ante o reiterado 
descumprimento da ordem judicial. Prazo: noventa dias.Esclareço que, caso 
o requerido tenha contratado novos prestadores de serviços para execução 
das funções típicas, essenciais e permanentes ou nomeado servidores comis-
sionados para funções que não sejam de chefia, direção e assessoramento, 
descumprindo, assim, os itens 1 e 2 da decisão de fls. 117/122, desde já de-
termino a demissão ou exoneração deles, conforme seja o caso, que deverá 
ser demonstrada na ocasião da manifestação que tratam os itens “a” e “b”, 
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais por cada agente 
nessa situação, sem prejuízo de outras sanções processuais, civis, penais ou 
administrativas.Dê-se ciência às partes desta decisão.Cumpra-se, expedindo 
o necessário.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0234/2018

ADV: ISAAC DE MENDONÇA FREIRE (OAB 2561-E/AC), ERIVALDO JOSÉ 
COSTA DE CASTRO (OAB 4111/AC) - Processo 0800056-84.2014.8.01.0008 
- Ação Civil Pública - Curso de Formação - RÉU: Câmara de Vereadores do 
Município de Plácido de Castro  - Relação: 0233/2018 Teor do ato: DecisãoTra-
ta-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES-
TADO DO ACRE, em desfavor do PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
PLÁCIDO DE CASTRO, representado, na época do ajuizamento da demanda 
por Tarcísio Soares de Brito, objetivando, liminarmente, que a requerida dei-
xasse de contratar novos prestadores de serviços por intermédio de pessoas 
físicas ou jurídicas para executar funções típicas, essenciais e permanentes da 
Câmara de Vereadores, bem como deixasse de nomear servidores comissio-
nados para função que não seja de chefia, direção e assessoramento; pugna, 
ainda, pela concessão de obrigação de fazer consistente em rescindir, no pra-
zo de 150 (cento e cinquenta) dias, todas as nomeações de cargo comissio-
nados que não sejam de direção, chefia e assessoramento, realizando, em tal 
período, concurso público, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).O juízo, às fls. 117/112, deferiu parcialmente o pedido de tutela 
de urgência pretendido, impondo as obrigações descritas nos itens 1 a 4 da 
mencionada decisão, em 03 de agosto de 2015, sob pena de multa diária de 
R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento.Citação e intimação do réu 
às fls. 128.Audiência de instrução realizada, conforme termo de fls. 158/159.Às 
fls. 188/221, o requerido apresentou a relação de agentes públicos que tinham 
vínculo com o Poder Legislativo Municipal, apresentando justificativa para não 
realização de concurso público.Consultado, o Tribunal de Contas do Estado 
informou que estava realizando auditoria na Câmara Municipal, encontrando-
-se o processo administrativo na fase do contraditório e ampla defesa (fls. 
233/234).O requerido informou que houve nova composição dos membros do 
Poder Legislativo de Plácido de Castro na legislatura iniciada em 1º de janeiro 
de 2017, com alteração do quadro funcional da casa legislativa, exoneração 
e nomeação para o cargo de assessor jurídico, requerendo a substituição do 
patrono nos autos (fls. 241/242). Mais a frente, informou tomar conhecimento 
dos despachos de fls. 227, 231 e 237 e da manifestação do TCE.O Ministério 
Público opinou pela intimação do requerido para esclarecer a manifestação de 
fls. 215/221 constando o nome do advogado Ribamar de Souza Feitosa Júnior, 
sendo que foi assinada por Isaac de Souza Mendonça Leite; pugnou, ainda, 
pela apresentação do quadro funcional da Câmara Municipal de Plácido de 
Castro e das leis que tratam da organização administrativa. Ao final, pede que 
seja apresentado, no prazo de 60 (sessenta dias), o cronograma para abertura 
de concurso público. Eis, em síntese, o relatório.Passo a decidir.Da análise da 
documentação carreada aos autos, depreende-se que o Poder Legislativo Mu-
nicipal deixou de cumprir as determinações do juízo em sua integralidade, visto 
que a decisão liminar determinando a realização de concurso foi prolatada no 
ano de 2015, contudo, até o presente momento, nenhuma medida foi tomada 
para sua realização.Por outro lado, houve alteração da composição do Poder 
Legislativo, inclusive do quadro de comissionados e assessores, motivo pelo 
qual os documentos acostados às fls. 160/214 não denotam mais a realidade 
daquele órgão.No que concerne ao pedido do Ministério Público para esclare-
cimento em relação à petição fls. 215/221, entendo desnecessária. Primeiro, 
porque a portaria acostada (fls. 189) denota que Isaac de Mendonça Freire era 
Assessor Jurídico do Poder Legislativo; segundo, porque a jurisprudência dos 
Tribunais Superiores é pacífica no sentido que, em se tratando de processo 
eletrônico, a peça é  considerada assinada por aquele que assim o fez eletro-

nicamente, e não pelo patrono que aposta seu nome no texto; por último, vale 
ressaltar que houve modificação também na assessoria jurídica do órgão, con-
forme pela de fls. 241/242.Assim, acolho parcialmente o parecer do Ministério 
Público, determinando a intimação do requerido para que adote as seguintes 
providências:a) Apresente relação nominal dos agentes públicos que estão na 
ativa no âmbito da Câmara Municipal de Plácido de Castro, demonstrando a 
natureza da função, pormenorizando os agentes políticos de mandato eletivo 
(vereadores), cargos em comissão, servidores efetivos e temporários, a lei que 
trata do cargo, a data de nomeação e o respectivo instrumento (portaria ou 
decreto de nomeação), as atribuições do cargo (em especial os de comissão 
e temporários), os vencimentos e todas outras informações que entender per-
tinentes. Na oportunidade, deverá o requerido apresentar, ainda, cópia da lei 
municipal que trata a respeito da organização administrativa do ente, com a 
previsão dos cargos e seu quantitativo. Prazo: 15 (quinze) dias.b) Informe o 
percentual dos gastos tidos com pessoal por parte do Poder Legislativo Mu-
nicipal, demonstrando se já está próximo ou ultrapassou o limite prudencial, 
e quais as razões, posto que, pelo que se denota dos autos, são todos co-
missionados. Prazo: 15 (quinze) dias.c) Apresente cronograma para abertura 
e realização de concurso público para provimento de cargos efetivos, com a 
definição da banca organizadora, edital, previsão de vagas e critérios de sele-
ção, sob pena de aplicações de penalidades previstas em lei, ante o reiterado 
descumprimento da ordem judicial. Prazo: noventa dias.Esclareço que, caso 
o requerido tenha contratado novos prestadores de serviços para execução 
das funções típicas, essenciais e permanentes ou nomeado servidores comis-
sionados para funções que não sejam de chefia, direção e assessoramento, 
descumprindo, assim, os itens 1 e 2 da decisão de fls. 117/122, desde já de-
termino a demissão ou exoneração deles, conforme seja o caso, que deverá 
ser demonstrada na ocasião da manifestação que tratam os itens “a” e “b”, 
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais por cada agente 
nessa situação, sem prejuízo de outras sanções processuais, civis, penais ou 
administrativas.Dê-se ciência às partes desta decisão.Cumpra-se, expedindo 
o necessário. Advogados(s): Isaac de Mendonça Freire (OAB 2561-E/AC)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0235/2018

ADV: CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 3851/AC) 
- Processo 0700030-73.2017.8.01.0008 - Ação Popular - Reserva de Vagas 
para Deficientes - AUTOR: Denys Ferreira de Oliveira - INTRSDO: Municipio 
de Plácido de Castro -Acre - ADVOGADO: Denys Ferreira de Oliveira e outros 
- Decisão Trata-se de AÇÃO POPULAR movida por DENYS FERREIRA DE 
OLIVEIRA em relação a ato praticado pelo então Secretário Municipal de Edu-
cação, Joaquim José Carvalho da Silva. Observa-se que o autor é advogado 
e também vereador eleito neste município, atuando em causa própria desde o 
início desta ação, praticando todos os atos processuais nesta condição. Entre-
tanto, numa análise mais apurada, verifica-se que a atuação do autor no pro-
cesso como advogado se amolda à hipótese do art. 30, inciso II, do Estatuto da 
OAB, o qual transcrevo abaixo. Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia: 
(...) II os membros do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a 
favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades 
de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas 
concessionárias ou permissionárias de serviço público. Nesse intento, a Lei 
8.906/94 ainda anuncia que são nulos os atos praticados por advogado impe-
dido no âmbito do impedimento suspenso, licenciado ou que passar a exercer 
atividade incompatível com a advocacia (art. 4º, parágrafo único). De mais a 
mais, o capítulo IX do referido diploma legal, mais precisamente no art. 34, I, 
dispõe que constitui infração disciplinar exercer a profissão quando impedido 
de fazê-lo. Diante da situação exposta, chamo o feito à ordem, suspendendo, 
por ora, a realização da audiência para oitiva do então secretário de educação, 
conforme outrora determinado (despacho de fls 447). Determino a intimação 
do nobre advogado e autor da ação para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar 
os esclarecimentos que entender necessário, fazendo-se regularizar sua re-
presentação processual, constituindo novo patrono, ante seu flagrante impe-
dimento para o exercício da advocacia em desfavor do Município de Plácido 
de Castro. Após, como forma de garantir o contraditório, intime-se o Município 
para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Sequencialmente, dê-se vista 
dos autos ao órgão ministerial, que poderá, inclusive, promover o prossegui-
mento da ação, caso o autor não proceda o saneamento de sua representação 
processual, por aplicação do art. 9º da Lei 4.717/65. Sem prejuízos, por consti-
tuir hipótese de infração disciplinar, encaminhe-se cópia dos atos processuais 
praticados pelo advogado, bem como da presente decisão, ao Conselho Sec-
cional da OAB deste Estado, para que adote as medidas pertinentes. Realiza-
das as diligências acima, retornem-me os autos para deliberações. Cumpra-se, 
expedindo o necessário. Plácido de Castro-(AC), 12 de abril de 2018. Isabelle 
Sacramento Torturela Juíza de Direito 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0236/2018

ADV: SIDNEY LOPES FERREIRA (OAB 3225/AC) - Processo 0700141-
23.2018.8.01.0008 - Inventário - Inventário e Partilha - REQUERENTE: Anto-
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nio Francisco Rufino de Souza - Decisão Trata-se de Pedido de Abertura de 
Inventário, movido por Antonio Francisco Rufino de Souza, em relação ao es-
pólio de Silvana Campelo de Abreu Souza. Considerando os elementos cons-
tantes nos autos, recebo a presente ação e defiro à parte autora os benefícios 
da assistência judiciária gratuita, consequentemente: I- Nomeio inventariante 
Antonio Francisco Rufino de Souza, o qual deverá ser intimada para prestar 
compromisso em 05 (cinco), conforme preceitua o art. 617, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil. No ato deverá o requerente ser intimado para, 
no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as primeiras declarações. II- Tendo em 
vista a justiça gratuita concedida, e com base na decisão administrativa que, 
ora, colaciono: Processo Administrativo nº: 0007035-51.2016.8.01.0000 Local: 
Rio Branco Unidade: GACOG Requerente: Luis Vitorio Camolez Requerido: 
Corregedoria-Geral da Justiça DECISÃO Trata-se de expediente (GABJU-OF 
nº 118/2016), no qual o Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões da Co-
marca de Rio Branco solicita providências cabíveis desta Corregedoria quanto 
ao Provimento n. 56/2016, do Conselho Nacional de Justiça o qual prevê a 
obrigatoriedade da juntada de certidão expedida pela CENSEC, acerca da ine-
xistência de testamentos registrados (públicos e cerrados) em nome do autor 
da herança. Os dois primeiros artigos do mencionado Provimento versam o 
seguinte: Art. 1º Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e 
partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras pú-
blicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testa-
mentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC Central Notarial 
de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos 
e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados. Art. 2º É obrigatório 
para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, bem como para la-
vrar escrituras públicas de inventário extrajudicial, a juntada de certidão acerca 
da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela 
CENSEC Central Notarial de Serviços Compartilhados. Da leitura dos sobredi-
tos artigos exsurge questionamento, porquanto ao tempo em que se direciona 
comando ao Juiz no sentido de consultar o RCTO, também se determina a 
juntada de certidão tocante à inexistência de testamento do autor da herança, 
incumbência esta afeta à parte. A dúvida reside quanto à obrigatoriedade do 
Juiz consultar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para buscar 
a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testa-
mentos cerrados, tendo em vista que cabe à parte a juntada de certidão relati-
va à inexistência de testamento do autor da herança. A questão é pertinente e 
merece análise. Neste sentido, entendo que a melhor forma de se interpretar 
os mencionados artigos é conferir ao Magistrado a função supletiva, ou seja, 
somente na incidência de dúvidas acerca da certidão juntada pela parte, algu-
ma imprecisão, ou se, por qualquer outro motivo, o Magistrado entender que 
deva acessar o sistema (RCTO), que assim o faça. Destaque-se que o ônus 
de juntar a certidão aos autos sempre será da parte, a qual pode ser obtida 
mediante o acesso ao link http://www.censec.org.br/cadastro/cartidaoonline/. 
De outro prisma, consigne-se que, nas hipóteses de justiça gratuita, cabe ao 
Juiz o acesso ao sistema para buscar a existência de testamentos públicos e 
instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, sem impor à parte tal 
ônus, sendo, neste caso, obrigatória a consulta pelo Magistrado. Registre-se 
que, conforme notícia informal, o pedido on-line para Juízes não se encontra 
disponível, razão pela qual, por ora, a requisição deve ser enviada para o en-
dereço eletrônico pedido@notariado.org.br ou, na sua impossibilidade, poderá 
se encaminhado fisicamente para o endereço: Rua Bela Cintra, 746 12º andar 
cj. 121 Cep 01415-000. Feitos os esclarecimentos pertinentes, determino a 
remessa de cópia desta deliberação a todos os Juízes de Direito do Estado do 
Acre para conhecimento e ORIENTO que procedam nos termos expostos, com 
relação ao cumprimento do Provimento n. 56/2016, da Corregedoria Nacional 
de Justiça. A presente serve como ofício. Publique-se. Após, arquive-se. Rio 
Branco, 29 de setembro de 2016. Desembargadora Regina Ferrari Correge-
dora-Geral da Justiça15:38 Determino ao Cartório que diligencie por meio do 
endereço eletrônico ou físico informados na decisão supra, a fim de se obter 
a certidão de inexistência de testamento referente à falecida. III- Apresentada 
as primeiras declarações e juntada a certidão de inexistência de testamento, 
citem-se por edital com o prazo de 20 (vinte) dias, eventuais herdeiros em 
lugar incerto ou não sabido para que apresentem contestação, no prazo de 
15 (quinze) dias, bem como, intimem-se a Fazenda Pública nas três esferas 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre as primeiras decla-
rações (CPC, art. 626), devendo a Fazenda estadual, desde logo, apresentar 
o ITCMD, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário. 
IV- Tendo em vista o interesse de herdeiros menores em questão, dê-se vista 
ao Ministério Público para manifestação, após o prazo de contestação das 
pessoas físicas e Jurídicas acima Cumpra-se, expedindo o necessário 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ISABELLE SACRAMENTO TORTURELA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANK ALVES DE BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0109/2018

ADV: JOÃO CARLOS VERIS (OAB 906/RO), CAROLINA DE PAULA E SILVA 
(OAB 3751/AC), CHRISTIAN FERNANDES RABELO (OAB 333B/RO) - Pro-
cesso 0000006-52.2018.8.01.0008 - Procedimento do Juizado Especial Cível - 

Espécies de Contratos - RECLAMADO: Onixx Vidro e outro - SentençaAndreza 
de Paula Lopes, Marcos Aurélio Brando da Silva e Onixx Vidro, Vidraçaria Mun-
dial, celebraram acordo extrajudicial em p. 70/72 e requereram a homologação 
judicial.Com efeito, verificado que os interessados são legítimos, o pedido é 
juridicamente possível, e a forma adequada à pretensão dos requerentes, ne-
nhum óbice há à homologação do acordo celebrado.Diante do exposto, pre-
servados os interesses da ordem pública, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 
acordo de fls. 72/73, o que faço com fundamento no art. 22, parágrafo único, 
da Lei nº 9.099/95, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando 
este processo extinto com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 
do Novo Código de Processo Civil.Sem custas processuais. Intimem-se. Dê-se 
baixa nos registros, após arquivem-se estes autos.Plácido de Castro-(AC), 07 
de maio de 2018.Isabelle Sacramento TorturelaJuíza de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0110/2018

ADV: ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (OAB 635/RO), ALESSANDRA 
MONDINI CARVALHO (OAB 4240/RO), MARCELO LESSA PEREIRA (OAB 
4554/AC) - Processo 0000162-74.2017.8.01.0008 - Cumprimento de sentença 
- Telefonia - DEVEDORA: OI S.A. - Despacho Ante o teor do art. 10 do NCPC, 
intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito da prorrogação 
do prazo de suspensão das ações e execuções movidas contra a executada, 
conforme petição de fls. 60/63, no prazo de 05 (cinco) dias. Findo o período, 
com ou sem manifestação, retornem-me os autos. Plácido de Castro-AC, 06 de 
março de 2018. Isabelle Sacramento Torturela Juíza de Direito 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0111/2018

ADV: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI (OAB 5546/RO) - Pro-
cesso 0000841-74.2017.8.01.0008 - Cumprimento de sentença - DIREITO DO 
CONSUMIDOR - DEVEDOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 
- 1. Com vistas a efetivar o contraditório, uma vez que o exequente inovou no 
seu pedido, requerendo atualização do valor da execução para R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais), conforme petição de fls. 139/140, juntando, inclusive, 
novos documentos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo 
de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

COMARCA DE RODRIGUES ALVES

VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARLON MARTINS MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO JORGE MARIALVA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0056/2018

ADV: EMERSON SOARES PEREIRA (OAB 1906/AC) - Processo 0005709-
50.2016.8.01.0002 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Vio-
lência Doméstica - AUTOR: Justiça Pública  - INDICIADO: Antônio Janderson 
Martins da Silva  - Decisão Considerando inexistir Defensor Público na Co-
marca, bem como a certidão de pág. 44, nomeio, como advogado ativo, em 
favor do réu, o(a) Dr(a) EMERSON SOARES PEREIRA (OAB 1.906/AC). Os 
honorários serão arbitrados após o cumprimento do objeto da presente nome-
ação. Intime-se o causídico (via telefone e DJe, de tudo certificando nos autos) 
para apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Publique-se. Rodrigues Alves-(AC), 26 de abril de 2018. Marlon Martins 
Machado Juiz de Direito

COMARCA DE TARAUACÁ

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME APARECIDO DO NASCIMENTO FRAGA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO LÁZARO SIMÕES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0064/2018

ADV: ALESSANDRA MONDINI CARVALHO (OAB 4240/RO), ROCHIL-
MER MELLO DA ROCHA FILHO (OAB 635/RO) - Processo 0000066-
07.2018.8.01.0014 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - RECLAMANTE: Ivanir Cristina Arruda da Costa  - RECLA-
MADA: OI S.A.  - Forte no exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a reclamação cível para condenar a Ré ao pagamento em favor da Autora 
de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
com juros de moratórios de 1% ao mês, sem prejuízo da correção monetária, 
contados da data desta Sentença.Ainda, determino à Reclamada para, no pra-
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zo de 5(cinco) dias úteis, retire o nome da Autora dos serviços de proteção 
ao crédito, caso esteja, bem como, cancele todas as cobranças de internet 
vencidas do contrato avençado em nome da demandante, sob pena de multa 
diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitadas a 60(sessenta) dias, em caso 
de descumprimento.Condeno também, a Reclamada a ressarcir a Autora de 
todas as faturas pagas pelos serviços de internet não disponibilizados, com 
juros e correção monetária contados da data dos efetivos pagamentos.Por fim, 
determino à Reclamada para no prazo de 5(cinco) dias úteis disponibilize os 
serviços de internet avençados com a Autora, sob pena de multa diária de R$ 
200,00 (duzentos reais), limitadas a 60(sessenta) dias, em caso de descum-
primento.Sem custas e honorários advocatícios ex vi Artigos 54 e 55, da Lei nº 
9.099/95.Após o trânsito em julgado desta sentença, caso não haja qualquer 
requerimento das partes, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Inti-
mem-se. Comunique-se.Tarauacá-AC, 06 de maio de 2018.Ana Paula Saboya 
LimaJuíza de Direito Substituta

ADV: GABRIELA DE LIMA TORRES (OAB 5714/RO), BRUNA TATIANE DOS 
SANTOS SARMENTO (OAB 5462/RO), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA (OAB 
3434/RO) - Processo 0000407-33.2018.8.01.0014 - Procedimento do Juizado 
Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RECLAMANTE: Maria Eremita 
Dos Santos  - RECLAMADO: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROA-
CRE  - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
para determinar à Reclamada proceder o refaturamento da cobrança do mês 
de fevereiro de 2018, se valendo como base da média aritmética dos últimos 
12(doze) meses que antecederam à fatura questionada, devendo, ainda, rea-
brir novo prazo para pagamento da respectiva fatura, excluindo todos os juros, 
multas e eventuais débitos agregados pela impontualidade no pagamento da 
fatura do mês em deslinde, assim como, abster de incluir o nome da Autora 
em qualquer um dos órgãos de proteção ao crédito relativa à fatura em debate 
ou mesmo suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica.Quanto 
ao pedido de danos morais, JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE para 
condenar a Reclamada ao pagamento em favor da Autora de indenização no 
importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com juros de moratórios 
de 1% ao mês, sem prejuízo da correção monetária, contados da data desta 
Sentença.Sem custas e honorários advocatícios ex vi Artigos 54 e 55, da Lei 
nº 9.099/95.Após o trânsito em julgado desta sentença, caso não haja qual-
quer requerimento das partes, arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Comunique-se.Não havendo recurso arquivem-se.

ADV: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA NETO (OAB 4929/AC) - Processo 
0700376-69.2018.8.01.0014 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Res-
cisão do contrato e devolução do dinheiro - RECLAMANTE: Julio Cesar Sabota 
Gomes  - Conciliação Data: 07/06/2018 Hora 09:00 Local: Sala 01 Situacão: 
Pendente

ADV: ANDRÉ ARRUDA DE SOUZA DERZE (OAB 5033/AC) - Processo 
0700413-96.2018.8.01.0014 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Segu-
ro - RECLAMANTE: Solange da Silva Souza  - RECLAMADO: Itaú Seguros de 
Auto e Residência S/A - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais  - Conci-
liação Data: 07/06/2018 Hora 08:45 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

ADV: RENATA MARIANA BRASIL FEITOSA (OAB 6818/RO), JAIME PEDRO-
SA DOS SANTOS NETO (OAB 4315/RO), ALESSANDRA MONDINI CAR-
VALHO (OAB 4240/RO), LUIS MANSUETO MELO AGUIAR (OAB 2828/AC), 
ROCHILMER MELLO DA ROCHA FILHO (OAB 635/RO) - Processo 0700776-
20.2017.8.01.0014 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - RECLAMANTE: Aelson Figueiredo de Sousa  - RECLAMADA: 
OI S.A.  - Conciliação Data: 29/05/2018 Hora 09:00 Local: Sala 01 Situacão: 
Pendente

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0065/2018

ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP) - Proces-
so 0000002-31.2017.8.01.0014 - Cumprimento de sentença - Indenização por 
Dano Moral - DEVEDOR: Banco Bradesco S/A  - Ante o exposto, declaro ex-
tinta a execução.

ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE) - Processo 0000048-
83.2018.8.01.0014 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral 
- DEVEDORA: Casas Bahia (CNOVA BRASIL COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A)  
- Em atenção ao pedido de fls. 63, altere-se a classe processual para cumpri-
mento de sentença.Após, atualize-se o débito exequendo.Em seguida, intime-
-se a parte Executada para pagamento voluntário da obrigação exequenda no 
prazo de 15(quinze) dias, sob pena de aplicação de multa de 10%, por força 
do Artigo 523, § 1º, do CPC.Caso a parte Executada deixe transcorrer in albis 
a deliberação alhures, aplique-se multa de 10% conforme disposto no Artigo 
523, § 1º, do CPC, e por corolário, proceda-se à penhora de ativos financeiros 
de titularidade da parte Executada através do sistema BACEN-JUD, conforme 
Enunciado 147 do FONAJE.Feita a penhora, intime-se a parte Executada da 
sua realização, a fim de que, desejando, apresentem embargos à execução no 
prazo de 15(quinze) dias, isso com escopo no Artigo 52, IX, da Lei 9.099/95.Na 

hipótese de não ter êxito a penhora on line, expeça-se logo mandado executi-
vo, a ser cumprido por Oficial de Justiça. Intimem-se.

ADV: WELLINGTON FRANK SILVA DOS SANTOS (OAB 3807/AC), EVER-
TON JOSÉ RAMOS DA FROTA (OAB 3819/AC) - Processo 0000057-
50.2015.8.01.0014 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - CREDOR: 
LUCINETE R. MELO (Comercial Vander)  - DEVEDOR: Kelle da Silva Sombra  
- Em atenção a certidão de fls. 44, intime-se a parte Autora para no prazo de 
5(cinco) dias apresentar manifestação, requerendo o que entender de direito, 
sob pena de extinção e arquivamento do feito.

ADV: CELSO COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC), AUREA TEREZINHA SILVA 
DA CRUZ (OAB 2532/AC), RAIMUNDO PINHEIRO ZUMBA (OAB 3462/AC), 
PAULO FELIPE BARBOSA MAIA (OAB 3617/AC), EMANUEL SILVA MENDES 
(OAB 4118/AC) - Processo 0700208-38.2016.8.01.0014 - Cumprimento de 
sentença - Perdas e Danos - CREDOR: Marcelino Gomes de Brito  - DEVE-
DOR: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE  - Em atenção ao 
petitório de fls. 231/233 e documentos de fls. 234/242, intime-se a parte Autora 
para no prazo de 10(dez) dias apresentar manifestação.Após, in albis ou com 
manifestação, retornem-me os autos conclusos.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0066/2018

ADV: RAFAEL MAURÍCIO SANT’ANA (OAB 64232PR) - Processo 0700016-
37.2018.8.01.0014 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Material - RECLAMANTE: Jefferson da Cruz  - Conciliação Data: 
11/07/2018 Hora 09:00 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

ADV: LUIS MANSUETO MELO AGUIAR (OAB 2828/AC) - Processo 0700341-
12.2018.8.01.0014 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de 
Tutela / Tutela Específica - RECLAMANTE: C M Prado Eireli-me  - Conciliação 
Data: 06/06/2018 Hora 08:30 Local: Sala 01 Situacão: Pendente

ADV: LUIS MANSUETO MELO AGUIAR (OAB 2828/AC) - Processo 0700342-
94.2018.8.01.0014 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão In-
devida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: Sebastião Roque de 
Souza  - Conciliação Data: 06/06/2018 Hora 08:45 Local: Sala 01 Situacão: 
Pendente

COMARCA DE XAPURI

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SENAURIA BEZERRA DE MOURA SODRÉ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0097/2018 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC), JOSÉ EVERALDO DA 
SILVA PEREIRA (OAB 4077/AC) - Processo 0000020-59.2006.8.01.0007 
(007.06.000020-8) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - CREDOR: 
V.L.B.M. - J.E.B.M. - DEVEDOR: L.V.M. - DECISÃOVistos, etc.Diante dos do-
cumentos juntados às fls. 78/88, e com base no artigo 139, inciso V, do Código 
de Processo Civil, hei por bem designar nova data para audiência conciliatória. 
Intimem-se as partes através de seus advogados, por meio eletrônico.Caso 
não haja acordo, volvam-me os autos conclusos.Cumpra-se. 

ADV: JOSÉ EVERALDO DA SILVA PEREIRA (OAB 4077/AC), MATHAUS 
SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0000020-59.2006.8.01.0007 
(007.06.000020-8) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - CRE-
DOR: V.L.B.M. e outro - DEVEDOR: L.V.M. - Conciliação Data: 25/05/2018 
Hora 12:00 Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700074-
61.2018.8.01.0007 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: Maria 
Rodrigues de Lima - REQUERIDO: Francisco Ferreira Lima - Vistos, etc.Re-
cebo a inicial.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Designe-se 
audiência de conciliação para data desimpedida na pauta intimando as partes 
e seus patronos.Nomeio o advogado subscritor da exordial, Dr. Mathaus No-
vais, OAB 4.316, como defensor dativo dos interesses da parte autora desde 
a apresentação da inicial até ser proferida a sentença de primeiro grau, tendo 
em vista a ausência de Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixando 
para arbitrar os honorários ao final do processo, tendo em vista orientação da 
Corregedoria Geral da Justiça. Cite-se. Intimem-se. 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700074-
61.2018.8.01.0007 - Divórcio Litigioso - Dissolução - REQUERENTE: Maria 
Rodrigues de Lima - REQUERIDO: Francisco Ferreira Lima - Conciliação Data: 
23/05/2018 Hora 12:00 Local: Vara civel Situacão: Pendente 
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ADV: JORAI SALIM PINHEIRO DE LIMA - Processo 0700142-79.2016.8.01.0007 
- Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - ARROLANTE: Ivaneide Dutra de 
Souza - Adriana Dutra de Souza Moncada - INTIMO a inventariante e os her-
deiros, na pessoa de seu advogado, conforme Procuração da fl. 5, para com-
parecer no dia 21 de junho de 2018, às 12 horas, na audiência de conciliação, 
conforme decisão da fl. 74. 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700360-
73.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: E.S.A. - REQUERI-
DO: E.T.A. - Fl. 30: Defiro. Expeça-se novo mandado de citação e intimação no 
endereço declinado na exordial. Cumpra-se. 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700360-
73.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: E.S.A. - REQUERI-
DO: E.T.A. - REPTE: M.R.S.C. - Conciliação Data: 17/08/2018 Hora 10:00 Lo-
cal: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: MARCELA MONTEIRO NOGUEIRA (OAB 3668/AC), JORAI SALIM PI-
NHEIRO DE LIMA (OAB 2184/AC), CLAUDEMIR DA SILVA (OAB 4641/AC) - 
Processo 0700367-65.2017.8.01.0007 - Inventário - Inventário e Partilha - RE-
QUERENTE: Sotero Mendes Marçal - HERDEIRO: Francisco Mendes Marçal 
e outros - DecisãoVistos, etc. Aguarde-se a audiência já designada. Cumpra a 
escrivania o já determinado à fl. 19.Providencias de praxe. Cumpra-se. 

ADV: MARCELA MONTEIRO NOGUEIRA (OAB 3668/AC), CLAUDEMIR DA 
SILVA (OAB 4641/AC), JORAI SALIM PINHEIRO DE LIMA (OAB 2184/AC) - 
Processo 0700367-65.2017.8.01.0007 - Inventário - Inventário e Partilha - RE-
QUERENTE: Sotero Mendes Marçal - HERDEIRO: Francisco Mendes Marçal 
e outros - Justificação Prévia Data: 21/06/2018 Hora 13:00 Local: Vara civel 
Situacão: Pendente 

ADV: JOSÉ EVERALDO DA SILVA PEREIRA (OAB 4077/AC) - Processo 
0700378-60.2018.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - 
REQUERENTE: L.V.M. - REQUERIDA: J.E.B.M. - V.L.B.M. - DECISÃOVistos, 
etc.Recebo a inicial e defiro os benefícios de assistência judiciária à parte auto-
ra. Ressalto que embora a parte autora nada tenha manifestado sobre a opção 
pela audiência de conciliação ou mediação (art. 319, VII, do novo CPC), co-
mungo do entendimento de que a ausência de indicação da parte autora pela 
mencionada audiência deve ser presumida como à vontade pela realização da 
mesma.Dessa forma, designo audiência de conciliação para data desimpedida 
na pauta.Cite-se a requerida e intimem-se o requerente, com observância do 
art. 695 do CPC para comparecer na referida audiência devidamente acom-
panhados por seus advogados ou defensor público (§ 4º, do art. 695, CPC), e 
ainda, sejam cientificadas as partes que, o não comparecimento do autor, será 
determinado o arquivamento do pedido, e, na ausência do réu, será decretada 
a sua revelia, além de confissão quanto à matéria de fato, conforme preceitua o 
art. 7°, da Lei 5.478/68.Não havendo autocomposição entre as partes, a reque-
rida terá o prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, a ser contado 
da data da audiência (art. 335 inciso I).Nomeio o advogado subscritor da exor-
dial, Dr. Everaldo Pereira, OAB 4.077, como defensor dativo dos interesses da 
parte autora desde a apresentação da inicial até ser proferida a sentença de 
primeiro grau, tendo em vista a ausência de Defensor Público na Comarca de 
Xapuri, deixando para arbitrar os honorários ao final do processo, tendo em 
vista orientação da Corregedoria Geral da Justiça. Cumpra-se, expedindo o 
necessário. 

ADV: JOSÉ EVERALDO DA SILVA PEREIRA (OAB 4077/AC) - Processo 
0700378-60.2018.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - 
REQUERENTE: L.V.M. - REQUERIDA: J.E.B.M. - V.L.B.M. - Conciliação Data: 
25/05/2018 Hora 11:30 Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700471-
57.2017.8.01.0007 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: Luiz Guilherme de Souza Lima 
- Designe-se audiência de justificação, para oitiva do interessado, em data de-
simpedida na pauta, providenciando a serventia os atos de praxe. Intimem-se. 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700471-
57.2017.8.01.0007 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
Civil - Retificação de Nome - REQUERENTE: Luiz Guilherme de Souza Lima 
- Justificação Prévia Data: 29/05/2018 Hora 10:00 Local: Vara civel Situacão: 
Pendente 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700472-
42.2017.8.01.0007 - Averiguação de Paternidade - Investigação de Paternida-
de - REQUERENTE: A.V.S. - REQUERIDO: E.S.S. - Coleta de Material para 
Exame de DNA Data: 25/06/2018 Hora 10:00 Local: Vara civel Situacão: Pen-
dente 

ADV: TALLES MENEZES MENDES, LARISSA LEAL DO VALE (OAB 4424/AC) 

- Processo 0700486-26.2017.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Alimentos - REQUERENTE: F.A.F.F. - REQUERIDO: R.N.R.F. - REPTE: 
E.F.S. - DECISÃOVistos, etc.Designe-se audiência de conciliação, instrução e 
julgamento, para data desimpedida na pauta de audiência. Intimações neces-
sárias.Cumpra-se. 

ADV: LARISSA LEAL DO VALE (OAB 4424/AC), TALLES MENEZES MENDES 
- Processo 0700486-26.2017.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Alimentos - REQUERENTE: F.A.F.F. - REQUERIDO: R.N.R.F. - REPTE: 
E.F.S. - Instrução e Julgamento Data: 05/06/2018 Hora 11:30 Local: Vara civel 
Situacão: Pendente 

ADV: CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 3851/AC), MA-
THAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0700495-51.2018.8.01.0007 
- Guarda - Guarda - REQUERENTE: J.A.N. - V.F.M. - DECISÃOVistos, etc.
Trata-se de ação de guarda com c/c pedido tutela de urgência da infante Gra-
siele Vitoria Pereira da Silva, proposta por José de Albuquerque do Nascimento 
e Valdeide Ferreira de Morais, partes devidamente qualificadas, a fim de que 
a guarda da menor em alusão seja concedida aos requerentes.Narra a ini-
cial que a infante foi entregue aos requerentes, que são seus avos paternos, 
em razão do óbito de seus genitores, ocorrido no ano de 2012 (genitora) e, 
em 2017 (genitor).Por fim, declaram que o menor está sob seus seus cuida-
dos, ofertando-lhe conforto, segurança, alimentação adequada, educação e 
tudo mais que necessita para sua proteção e desenvolvimento de uma vida 
saudável.Requereu ao final, que seja concedida em liminar a guarda do me-
nor e que ao final seja concedida a guarda definitiva.Acostou documentos às 
fls. 07/18.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório.Decido.O artigo 1º, da 
Lei 12.010/09 prevê a “garantia do direito à convivência familiar a todas as 
crianças e adolescentes”, devendo o enfoque estar sempre voltado aos in-
teresses do menor. Em total harmonia com o preceito referido, encontra-se 
a regra insculpida no art. 19 do ECA, que assim estabelece: “Toda criança 
ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de uma família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e 
comunitária, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de subs-
tâncias entorpecentes.”Com efeito, em se tratando da temática discutida nos 
presentes autos, a saber, guarda e responsabilidade de criança, é forçoso re-
conhecer que há vários interesses envolvidos, dos quais se pode apontar: dos 
pretensos guardiões, do menor, do Ministério Público e da sociedade em geral. 
Todavia, há um interesse maior, de cuja imprescindibilidade não se poderia dei-
xar de mencionar: o da prevalência dos interesses do menor sobre quaisquer 
outros, eis que de tais atos decorrem as mais diversas consequências que 
refletem por toda a vida de qualquer indivíduo.No que se refere ao exercício de 
guarda, sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da criança e do adoles-
cente, que não se pode afastar em momento algum, uma vez que tal instituto 
tem por escopo proteger o menor, para colocá-lo a salvo de situação de perigo, 
tornando propícia sua ascensão à vida adulta.Tratando-se de pedido de tutela 
antecipada de urgência, sua possibilidade foi introduzida no direito pátrio a 
partir da edição da Lei nº 8.952/94, com a finalidade de assegurar aos litigantes 
em processo judicial a tão almejada celeridade no julgamento das demandas 
judiciais.A tutela antecipada de urgência é prevista no ordenamento jurídico 
pátrio, no artigo 300, do Código de Processo Civil, onde impõe como requisitos 
para a sua concessão quando houver elementos que evidenciem a probabi-
lidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
Justifica-se a concessão de tutela antecipada de urgência inaudita altera parte, 
desde que presentes os requisitos para sua concessão, além disso, que a 
demora de sua concessão importe em prejuízo para a parte que a requeira.
No caso em tela, tenho que a parte cumpriu satisfatoriamente os requisitos 
para a concessão da liminar de urgência.Extrai-se dos autos, após análise 
perfunctória, que a genitora do menor não detém de capacidade para garantir 
a sua prole um lar harmonioso, o sequer um ambiente adequado para a cria-
ção e educação de uma criança.Vejo que os requerentes vem dispensando os 
cuidados necessário para a criação e educação do infante, zelando, inclusive, 
pela sua saúde, e seus interesses, conforme fl. 16/18.Ressaldo que o Magis-
trado detém o Poder Geral de Cautela, com livre arbítrio para conceder ou 
denegar a Tutela de Urgência antecipada pleiteada.O artigo 33 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente dispõe acerca da guarda, devendo sempre se pautar 
no princípio do melhor interesse da criança no momento de regulamentação 
e fixação desta.Assim, considerando que o pleito aduzido pela parte autora, 
guarda observância aos preceitos norteadores da tutela antecipada de urgên-
cia, e, considerando o princípio do melhor interesse da criança, o deferimento 
do pedido é medida que se impõe.A criança necessita de um referencial seguro 
para viver e se desenvolver; seu bem-estar deve se sobrepor, como um valor 
maior, a qualquer interesse outro.Desta feita, verifico que estão preenchidos 
os requisitos para o deferimento da Tutela de Urgência Antecipada pretendida, 
quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 
útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.Frise-se, ainda, que se trata 
de medida plenamente reversível.Isto posto, nos termos do artigo 300, do Có-
digo de Processo Civil, e dos artigos 33 usque 35, da Lei nº 8.069/90, DEFIRO 
o pedido de tutela antecipada de urgência e CONCEDO a guarda provisória da 
menor Grasiele Vitoria Pereira da Silva, aos requerentes José de Albuquerque 
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do Nascimento e Valdeide Ferreira de Morais, sem prejuízo de ulterior revo-
gação, a qualquer tempo.Expeça-se termo de guarda provisória.Designe-se 
audiência de conciliação/mediação, para data PRÓXIMA e oportuna na pauta. 
Nomeio para atuar como curador especial da adotanda, Dr. Carlos Venicius 
Ferreira Ribeiro Júnior, OAB 3.851, que deverá atuar desde a apresentação 
da contestação até ser proferida a sentença de primeiro grau, tendo em vista 
a ausência de Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixando para arbitrar 
os honorários ao final do processo, tendo em vista orientação da Corregedoria 
Geral da Justiça. Apresentada contestação, intime-se o Requerente para, caso 
queira, apresentar impugnação à contestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, 
vista dos autos ao Ministério Público.Por fim, nomeio o advogado subscritor 
da exordial, Dr. Mathaus Silva Novais, OAB 4.316, como defensor dativo dos 
interesses da parte autora desde a apresentação da inicial até ser proferida a 
sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de Defensor Público na 
Comarca de Xapuri, deixando para arbitrar os honorários ao final do processo, 
tendo em vista orientação da Corregedoria Geral da Justiça. Expeça-se o ne-
cessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC), CARLOS VENICIUS FERREI-
RA RIBEIRO JUNIOR (OAB 3851/AC) - Processo 0700495-51.2018.8.01.0007 
- Guarda - Guarda - REQUERENTE: J.A.N. - V.F.M. - Conciliação Data: 
10/05/2018 Hora 10:15 Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: MARCOS MAIA PEREIRA (OAB 3799/AC) - Processo 0700511-
05.2018.8.01.0007 - Procedimento Comum - Busca e Apreensão de Menores 
- REQUERENTE: A.M.S. - REQUERIDO: A.F.A. - DECISÃOVistos, etc.Rece-
bo a inicial.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Proceda-se a 
presente demanda em segredo de justiça.Compulsando os autos, verifico que 
o requerente pretende, em sede de tutela de urgência, o cumprimento da sen-
tença proferida nos autos de nº 0700799-84.2017.8.01.0007 (fls. 10/12), que 
tramitou neste Juízo, para realizar a visitação de seu descendente, tendo em 
vista a negativa da genitora do menor dar cumprimento no acordo entabulado 
naqueles autos.Ora, a questão da visitação da menor, além de ser um DIREI-
TO DO FILHO, É UM DEVER DO GENITOR (A)! Atualmente o Poder Judiciário 
visualiza a lide dos presentes autos, exclusivamente, sob o foco de ser um DI-
REITO DO FILHO ter a visita da genitora e isso, para que possa crescer saudá-
vel e sem nenhum desvio de personalidade por ter sido privado do contato com 
seu pai ou com a família paterna.Assim, defiro o pedido de tutela de urgência 
do autor para garantir a requerente, no mínimo, pois entendo que trata-se do 
mínimo mesmo, exerça seu direito de visitas, conforme já assegurado nos au-
tos nº 0700799-84.2017.8.01.0007 (fls. 10/12), autorizando-o a retirar a criança 
na residência do genitor guardião, assegurando assim que a criança passará 
os finais de semana na companhia do genitor, conforme acordo homologado 
nos autos de nº 0700799-84.2017.8.01.0007 (fls. 10/12), sendo assegurado o 
exercício do seu direito por esta ordem judicial.Intime-se a requerida para se 
abster de praticar qualquer ato relacionado a alienação parental consistente na 
prática de impedir ou dificultar o contato do pai com a filha, sob pena de até 
ocorrer a inversão da guarda por ordem deste juízo.Expeça-se, com urgência, 
mandado de intimação, para a requerida quanto a concessão desta liminar.No-
meio o advogado subscritor da exordial, Dr. Marcos Maia Pereira, OAB 3.799, 
como defensor dativo dos interesses da parte autora desde a apresentação da 
inicial até ser proferida a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência 
de Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixando para arbitrar os honorá-
rios ao final do processo, tendo em vista orientação da Corregedoria Geral da 
Justiça. Cite-se a requerida para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.
Intimem-se, inclusive o Ministério Público.Providências de praxe.CUMPRA-SE 
COM URGÊNCIA.Providências de praxe. 

ADV: CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 3851/AC) - 
Processo 0700529-60.2017.8.01.0007 - Procedimento Comum - Perdas e Da-
nos - REQUERENTE: Aldenor Ferreira da Silva - REQUERIDO: Gilvan Souza 
Félix - DECISÃOVistos, etc.Considerando a Certidão do Sr. Oficial de Justiça, 
juntada à fl. 39, designo nova audiência de conciliação para data desimpedida 
na pauta. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

ADV: CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 3851/AC) - 
Processo 0700529-60.2017.8.01.0007 - Procedimento Comum - Perdas e Da-
nos - REQUERENTE: Aldenor Ferreira da Silva - REQUERIDO: Gilvan Souza 
Félix - Conciliação Data: 12/07/2018 Hora 10:00 Local: Vara civel Situacão: 
Pendente 

ADV: JOSÉ EVERALDO DA SILVA PEREIRA (OAB 4077/AC) - Processo 
0700818-27.2016.8.01.0007 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dis-
solução - REQUERENTE: Maria José Cavalcante da Silva - DECISÃOVistos, 
etc.Nos termos do que dispõe o artigo 139, inciso V, do Código de Processo 
Civil, compete ao Juiz, a qualquer tempo e em qualquer processo, tentar a 
conciliação entre as partes. No caso em pauta nos parece ser de bom alvitre 
realizar audiência com tal finalidade.Portanto designo audiência de conciliação 
para data desimpedida na pauta.Intimem-se. Cumpra-se. 

ADV: JOSÉ EVERALDO DA SILVA PEREIRA (OAB 4077/AC) - Processo 
0700818-27.2016.8.01.0007 - Procedimento Comum - Reconhecimento / Dis-
solução - REQUERENTE: Maria José Cavalcante da Silva - REQUERIDA: 
Vangela Soares da Silva e outros - Conciliação Data: 25/05/2018 Hora 10:15 
Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0701252-
79.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: G.O.S. - REQUE-
RIDA: M.F.P.B. - Vistos, etc.Defiro os benefícios da assistência judiciária gra-
tuita.Designe-se audiência de conciliação para data desimpedida na pauta 
intimando as partes e seus patronos.Vistas ao Parquet. Nomeio o advogado 
subscritor da exordial, Dr. Mathaus Silva Novais, OAB 4.449, como defensor 
dativo dos interesses da parte autora desde a apresentação da inicial até ser 
proferida a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de Defensor 
Público na Comarca de Xapuri, deixando para arbitrar os honorários ao final 
do processo, tendo em vista orientação da Corregedoria Geral da Justiça. 
Cite-se.Cumpra-se. 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0701252-
79.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: G.O.S. - REQUE-
RIDA: M.F.P.B. - Conciliação Data: 30/05/2018 Hora 12:00 Local: Vara civel 
Situacão: Pendente 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0701255-
34.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: M.M.B. - REQUERI-
DO: F.V.R.B. - REPTE: N.F.M. - Vistos, etc.Defiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita.Designe-se audiência de conciliação para data desimpedida 
na pauta intimando as partes e seus patronos.Vistas ao Parquet. Nomeio o 
advogado subscritor da exordial, Dr. Mathaus Silva Novais, OAB 4.449, como 
defensor dativo dos interesses da parte autora desde a apresentação da inicial 
até ser proferida a sentença de primeiro grau, tendo em vista a ausência de 
Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixando para arbitrar os honorários 
ao final do processo, tendo em vista orientação da Corregedoria Geral da Jus-
tiça. Cite-se.Cumpra-se. 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0701255-
34.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: M.M.B. - REQUE-
RIDO: F.V.R.B. - REPTE: N.F.M. - Conciliação Data: 10/07/2018 Hora 09:30 
Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0701264-
30.2016.8.01.0007 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
Civil - Retificação de Data de Nascimento - REQUERENTE: João da Silva So-
ares - “Vistos, etc... Defiro o pedido da parte autora. Depreque-se a oitiva das 
testemunhas. Após, designe audiência para oitiva do autor. Xapuri-AC, 17 de 
agosto de 2017. (a) Luís Gustavo Alcalde Pinto, Juiz de Direito.” 

ADV: MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC) - Processo 0701264-
30.2016.8.01.0007 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 
Civil - Retificação de Data de Nascimento - REQUERENTE: João da Silva So-
ares - Instrução e Julgamento Data: 29/05/2018 Hora 10:30 Local: Vara civel 
Situacão: Pendente 

ADV: TALLES MENEZES MENDES - Processo 0701424-21.2017.8.01.0007 
- Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: L.R.S. - 
REQUERIDO: R.C.S. - REPTE: A.R.C. - Vistos, etc.Recebo a petição inicial, 
determinando que os autos se processem em segredo de justiça (art. 189, II, 
do Código de Processo Civil). Os alimentos, além da capacidade financeira do 
alimentante, devem atentar-se para as necessidades do alimentado, concorde 
com o binômio necessidade/possibilidade (art. 1.694, §1º, do CC).Consideran-
do as necessidades do(a) alimentado(a), hei por bem arbitrar os alimentos 
provisórios.Oportuno assinalar que, caso sobrevenha mudança na situação 
financeira do requerido/alimentante, ou na de quem os recebe, poderá o in-
teressado pleitear a exoneração, redução ou a majoração do encargo, nos 
termos do artigo 1.699 do Código Civil. Na confluência do exposto, em atenção 
as necessidades da alimentada, fixo, provisoriamente, os alimentos provisórios 
em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, à vista da falta de maiores 
elementos acerca da capacidade econômica do alimentante e das necessida-
des da parte alimentanda, que deverão ser pagos ao representante legal do(a) 
requerente, a partir da citação. Ainda, designo audiência de conciliação para 
data desimpedida na pauta, face à possibilidade de acordo quanto ao reconhe-
cimento dos pedidos feitos pela requerente.Cite-se a parte requerida e intime 
as partes para comparecerem à audiência acima aprazada. No mesmo ato, 
cientifique-se o promovido que na audiência, se não houver acordo, poderá, 
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da audiência, apresentar resposta ao 
pedido inicial, desde que o faça por meio de advogado devidamente habili-
tado no processo.Notifique-se o representante do Ministério Público.Cite-se.
Nomeio o advogado subscritor da exordial, Dr.Talles Menezes Mendes, OAB 
2.590, como defensor dativo dos interesses da parte autora desde a apresen-
tação da inicial até ser proferida a sentença de primeiro grau, tendo em vista 
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a ausência de Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixando para arbitrar 
os honorários ao final do processo, tendo em vista orientação da Corregedoria 
Geral da Justiça. Cumpra-se. 

ADV: TALLES MENEZES MENDES - Processo 0701424-21.2017.8.01.0007 
- Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUERENTE: L.R.S. - RE-
QUERIDO: R.C.S. - REPTE: A.R.C. - Conciliação Data: 06/06/2018 Hora 10:30 
Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: TALLES MENEZES MENDES - Processo 0701442-42.2017.8.01.0007 - 
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de Óbi-
to após prazo legal - AUTOR: Aylton Neves Menezes - Vistos, etc.Designe-se 
audiência de instrução e julgamento, aprazada para data próxima e oportuna, 
providenciando a serventia a intimação dos interessados e seus patronos.Ao 
cartório para providências. 

ADV: TALLES MENEZES MENDES - Processo 0701442-42.2017.8.01.0007 - 
Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de Óbi-
to após prazo legal - AUTOR: Aylton Neves Menezes - Instrução e Julgamento 
Data: 29/05/2018 Hora 11:00 Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: FELIPE HEITOR TREVISAN (OAB 4449/AC) - Processo 0701445-
94.2017.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUE-
RENTE: I.L.G.S. - REQUERIDO: L.C.D.S. - REPTE: M.G.A. - DECISÃOVistos, 
etc.Recebo a petição inicial, determinando que os autos se processem em se-
gredo de justiça (art. 189, II, do Código de Processo Civil). Os alimentos, além 
da capacidade financeira do alimentante, devem atentar-se para as necessi-
dades do alimentado, concorde com o binômio necessidade/possibilidade (art. 
1.694, §1º, do CC).Considerando as necessidades do(a) alimentado(a), hei por 
bem arbitrar os alimentos provisórios.Oportuno assinalar que, caso sobreve-
nha mudança na situação financeira do requerido/alimentante, ou na de quem 
os recebe, poderá o interessado pleitear a exoneração, redução ou a majora-
ção do encargo, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil. Na confluência do 
exposto, em atenção as necessidades da alimentada, fixo, provisoriamente, 
os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, 
à vista da falta de maiores elementos acerca da capacidade econômica do 
alimentante e das necessidades da parte alimentanda, que deverão ser pagos 
ao representante legal do(a) requerente, a partir da citação. Ainda, designo 
audiência de conciliação para data desimpedida na pauta, face à possibilidade 
de acordo quanto ao reconhecimento dos pedidos feitos pela requerente.Cite-
-se a parte requerida e intime as partes para comparecerem à audiência acima 
aprazada. No mesmo ato, cientifique-se o promovido que na audiência, se não 
houver acordo, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da audiência, 
apresentar resposta ao pedido inicial, desde que o faça por meio de advogado 
devidamente habilitado no processo.Notifique-se o representante do Ministé-
rio Público.Cite-se.Nomeio o advogado subscritor da exordial, Dr.Felipe Heitor 
Trevisan, OAB 4.449, como defensor dativo dos interesses da parte autora 
desde a apresentação da inicial até ser proferida a sentença de primeiro grau, 
tendo em vista a ausência de Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixan-
do para arbitrar os honorários ao final do processo, tendo em vista orientação 
da Corregedoria Geral da Justiça. Cumpra-se.Xapuri-(AC), 23 de janeiro de 
2018 

ADV: FELIPE HEITOR TREVISAN (OAB 4449/AC) - Processo 0701445-
94.2017.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - REQUE-
RENTE: I.L.G.S. - REQUERIDO: L.C.D.S. - REPTE: M.G.A. - Conciliação Data: 
23/05/2018 Hora 11:30 Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: MAICON CHAINE LIMA DE MOURA (OAB 4253/AC) - Processo 
0701462-33.2017.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exonera-
ção - ALIMETE: J.P.S. - ALIMENTADA: A.S.S. - DECISÃOVistos, etc.Recebo a 
inicial.Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.Designe-se audiên-
cia de conciliação para data desimpedida na pauta intimando as partes e seus 
patronos.Nomeio o advogado subscritor da exordial, Dr. Maicon Chaine Lima 
de Moura, OAB 4.253, como defensor dativo dos interesses da parte autora 
desde a apresentação da inicial até ser proferida a sentença de primeiro grau, 
tendo em vista a ausência de Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixan-
do para arbitrar os honorários ao final do processo, tendo em vista orientação 
da Corregedoria Geral da Justiça. Cite-se. Intimem-se. 

ADV: MAICON CHAINE LIMA DE MOURA (OAB 4253/AC) - Processo 
0701462-33.2017.8.01.0007 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exonera-
ção - ALIMETE: J.P.S. - ALIMENTADA: A.S.S. - Conciliação Data: 13/06/2018 
Hora 09:30 Local: Vara civel Situacão: Pendente 

ADV: LARISSA LEAL DO VALE (OAB 4424/AC) - Processo 0701493-
53.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: R.N.R.F. - REQUE-
RIDO: E.F.S. - Vistos, etc. Recebo a inicial.Defiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita.Designe-se audiência de conciliação para data desimpedi-
da na pauta intimando as partes e seus patronos.Cite-se.Vistas ao Parquet.
Nomeio a advogada subscritora da exordial, Dra. Larissa Leal do Vale, OAB 

4.424, como defensora dativa dos interesses da parte autora desde a apresen-
tação da inicial até ser proferida a sentença de primeiro grau, tendo em vista 
a ausência de Defensor Público na Comarca de Xapuri, deixando para arbitrar 
os honorários ao final do processo, tendo em vista orientação da Corregedoria 
Geral da Justiça. Intimem-se. 

ADV: LARISSA LEAL DO VALE (OAB 4424/AC) - Processo 0701493-
53.2017.8.01.0007 - Guarda - Guarda - REQUERENTE: R.N.R.F. - REQUE-
RIDO: E.F.S. - Conciliação Data: 05/06/2018 Hora 11:45 Local: Vara civel Si-
tuacão: Pendente 

ADV: GERSON NEY RIBEIRO VILELA JUNIOR (OAB 2366/AC), ERIAS TO-
FANI DAMASCENO JUNIOR (OAB 2845/RO), THIAGO GUEDES ALEXAN-
DRE (OAB 3885/AC) - Processo 0800002-87.2015.8.01.0007 - Execução Fis-
cal - Estaduais - CREDOR: Estado do Acre - DEVEDOR: Complexo Industrial 
Florestal Xapuri S.a e outros - Vistos, etc.Intime-se o credor para se manifestar, 
no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do requerimento de fl. 185 e documentos 
de fls. 186/194 e após retornem a conclusão. Intimem-se. 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LINCOLN PEREIRA BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0181/2018

ADV: ANA CAROLINA RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 3534/AC), DANIEL 
FRANÇA SILVA (OAB 24214/DF), MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC), 
EDUARDO ABÍLIO DINIZ (OAB 4389/AC), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA 
(OAB 3323/AC) - Processo 0000461-88.2016.8.01.0007 - Procedimento do 
Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - RECLAMANTE: Leomagno de Sou-
za Barbosa - RECLAMADO: Telefônica Brasil S/A - Ante o exposto, declaro 
extinta a execução.Intimem-se, inclusive a parte devedora para procede ao 
pagamento das custas processuais, estabelecida em acórdão. Após o trânsito 
em julgado e pagas as custas, arquivem-se. Xapuri (AC), 25 de abril de 2018.
Luis Gustavo Alcalde PintoJuiz de Direito

ADV: MARCELO RODRIGUES CHAVIER (OAB 2391/RO), ALYSON THIAGO 
DE OLIVEIRA (OAB 4471/AC), BRUNA TATIANE DOS SANTOS SARMEN-
TO (OAB 5462/RO), EMANUEL SILVA MENDES (OAB 4118/AC), DANIELLE 
AZEVEDO BACKES (OAB 4539/AC), TALLES MENEZES MENDES, AUREA 
TEREZINHA SILVA DA CRUZ (OAB 2532/AC), CELSO COSTA MIRANDA 
(OAB 1883/AC), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA (OAB 3434/RO), TIBIRIÇA 
THOMPSON FERREIRA BERNARDES NETO (OAB 4601/AC), POLLYANA 
VERAS DE SOUZA (OAB 4653/AC), ERICA CRISTINA CLAUDINO DE AS-
SUNÇÃO (OAB 6207/RO), GABRIELA DE LIMA TORRES (OAB 5714/RO), 
ANA CAROLINE ROMANO CASTELO BRANCO (OAB 5991/RO), SABRINA 
CRISTINE DELGADO PEREIRA (OAB 8619/RO), CARLOS ALBERTO CAN-
TANHEDE DE LIMA JUNIOR (OAB 8100/RO), DAVI SOUZA BASTOS (OAB 
6973/RO), VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL (OAB 8217/RO) - Processo 
0700051-18.2018.8.01.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inde-
nização por Dano Moral - RECLAMANTE: Renato Gonzaga do Nascimento 
- RECLAMADO: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE - Ante o 
exposto, declaro extinta a execução.Sem custas, por força do artigo 11, inciso 
II, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Intimem-se.Arquivem-se independentemente 
de trânsito em julgado.Xapuri (AC), 19 de abril de 2018.Luis Gustavo Alcalde 
PintoJuiz de Direito

ADV: VANESSA BARROS SILVA PIMENTEL (OAB 8217/RO), SABRINA CRIS-
TINE DELGADO PEREIRA (OAB 8619/RO), ALYSON THIAGO DE OLIVEI-
RA (OAB 4471/AC), DANIEL PENHA DE OLIVEIRA (OAB 3434/RO), CELSO 
COSTA MIRANDA (OAB 1883/AC), AUREA TEREZINHA SILVA DA CRUZ 
(OAB 2532/AC), MARCELO RODRIGUES CHAVIER (OAB 2391/RO), EMA-
NUEL SILVA MENDES (OAB 4118/AC), BRUNA TATIANE DOS SANTOS 
SARMENTO (OAB 5462/RO), MATHAUS SILVA NOVAIS (OAB 4316/AC), 
DAVI SOUZA BASTOS (OAB 6973/RO), ERICA CRISTINA CLAUDINO DE 
ASSUNÇÃO (OAB 6207/RO), CARLOS ALBERTO CANTANHEDE DE LIMA 
JUNIOR (OAB 8100/RO), ANA CAROLINE ROMANO CASTELO BRANCO 
(OAB 5991/RO), GABRIELA DE LIMA TORRES (OAB 5714/RO), DANIELLE 
AZEVEDO BACKES (OAB 4539/AC), IGOR NOGUEIRA LUNARDELLI COGO 
(OAB 5074/AC), POLLYANA VERAS DE SOUZA (OAB 4653/AC), TIBIRIÇA 
THOMPSON FERREIRA BERNARDES NETO (OAB 4601/AC) - Processo 
0700116-47.2017.8.01.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível - For-
necimento de Energia Elétrica - REQUERENTE: Marines de Almeida Pinto Er-
mínio - REQUERIDO: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE 
- Ante o exposto, declaro extinta a execução.Sem custas, por força do artigo 
11, inciso II, da Lei Estadual n.º 1422/2001. Intimem-se, inclusive a parte deve-
dora para recolher as custas do processo. Após o trânsito em julgado e pagas 
as custas, arquivem-se os autos. Xapuri (AC), 02 maio de 2018.Luis Gustavo 
Alcalde PintoJuiz de Direito

ADV: MARCO ANDRE HONDA FLORES (OAB 3609/AC), FELIPE HEITOR 
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TREVISAN (OAB 4449/AC) - Processo 0700311-95.2018.8.01.0007 - Proce-
dimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RECLA-
MANTE: Josimar Vieira dos Santos - Isto posto, com fulcro nas disposições 
acima referidas, homologo o acordo firmado entre os requerentes às fls.70/72, 
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.Declaro extinto o processo com 
resolução de mérito, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil. 
Sem custas, por força do disposto no artigo 11, I, da Lei Estadual n.º 1.422, de 
18.12.2001.Intimem-se, a seguir, arquivem-se os autos.Xapuri (AC), 20 de abril 
de 2018.Luis Gustavo Alcalde PintoJuiz de Direito

ADV: WILSON SALES BELCHIOR (OAB 4215/AC), TALLES MENEZES MEN-
DES - Processo 0700696-14.2016.8.01.0007 - Procedimento do Juizado Espe-
cial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RECLAMANTE: 
Kenny Roger Dantas Barroso - RECLAMADO: Sky Brasil Serviços Ltda - Ante 
às razões expostas, julgo procedente os embargos à execução opostos por 
Sky Brasil Serviços Ltda em desfavor de Kenny Roger Dantas Barroso, ambos 
qualificados nos autos, para reduzir o valor das astreintes para a importância 
de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), bem como para extinguir a obri-
gação de fazer ordenada nestes autos e com isso determino o prosseguimento 
do feito, com a expedição de alvará judicial em benefício do reclamante credor 
para efetuar o levantamento da importância de R$ 95.000,00 (noventa e cinco 
mil reais), bem como a expedição de alvará em benefício da parte reclamada 
embargante para levantar a importância residual de R$ 41.080,00 (quarenta 
e um mil e oitenta reais), com os devidos acréscimos legais.Indefiro o pedi-
do do reclamante credor de ressarcimento em dobro do valor cobrado pelas 
taxas, consideradas ilegais, no valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), 
uma vez que já estão abrangidos pelo valor fixado a título de astreintes pelo 
descumprimento da ordem judicial.Defiro o pedido de fls. 185/186, ordenando 
a devolução da importância depositada voluntariamente pela parte devedora 
embargante às fls. 187, equivalente a R$ 137.395,31 (cento e trinta e sete 
mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), mediante trans-
ferência na conta bancária indicada à fl. 185, em benefício da empresa SKY 
Serviços de Banda Larga Ltda.Expeçam-se os competentes alvarás judicias e 
após, retornem os autos para fins de extinção e arquivamento.Providências de 
praxe.Publique-se e cumpra-se.

JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS GUSTAVO ALCALDE PINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LINCOLN PEREIRA BRITO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0101/2018

ADV: WHAYNA IZAURA DA SILVA LIMA (OAB 3245/AC), MARCOS MAIA PE-
REIRA (OAB 3799/AC), FÁBIO MARCON LEONETTI (OAB 28935/SC) - Pro-
cesso 0701256-53.2016.8.01.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível 
- Defeito, nulidade ou anulação - RECLAMANTE: Mauro Martins de Araújo - 
RECLAMADO: Departamento Estadual de Trânsito do Acre - Detran/ac - Dá as 
partes por intimadas para ciência do retorno dos autos da instância superior, 
bem como para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quin-
ze) dias, apresentando desde logo os cálculos de liquidação, se for o caso.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0102/2018

ADV: TALLES MENEZES MENDES, FABIO EDUARDO FERREIRA (OAB 
2639/AC), WHAYNA IZAURA DA SILVA LIMA (OAB 3245/AC) - Processo 
0700829-56.2016.8.01.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível - In-
denização por Dano Material - RECLAMANTE: Edmar Azevedo Monteiro Fi-
lho - RECLAMADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 
ACRE - DECISÃOVistos etc.No caso, outro caminho não há a não ser acolher 
os embargos de declaração.No caso, a parte reclamada sustenta com razão 
que houve omissão, uma vez que a decisão de fl.402 não enfrentou a tese 
de ausência de intimação da sentença de fl.104/107.Compulsando os autos, 
verifica-se que a parte embargante foi devidamente intimada de todos os atos 
processuais. A intimação da sentença ocorreu consoante certidão de fl.110 e 
o prazo começou a fluir dia 20/03/2017, nos termos do art. 1.033, do CPC.O 
recurso inominado foi protocolado dia 24/07/2017 (fls.142/160), portanto, muito 
além do prazo legal, razão pela qual fora considerado extemporâneo. Referen-
te ao vício alegado, importante consignar que muito embora a parte embar-
gante alegue ausência de intimação da sentença, sob o argumento de não ter 
recebido por correio eletrônico o teor da sentença, cabe à parte litigante, no 
mínimo acompanhar o andamento do feito e tomar as providências que enten-
der necessárias tempestivamente, uma vez que os demais atos processuais 
foram realizados via correio eletrônico e a parte demandada tinha total ciên-
cia da audiência de instrução ocorrida dia 21/11/2017.Assim, não me parece 
crível e razoável o argumento aventado pelo embargante após negligenciar 
no acompanhamento do feito, de forma ardil, venha utilizar do argumento de 
ausência de intimação e, por conseguinte, de cerceamento de defesa.Assim 
sendo, não vislumbro falha operacional da serventia ao proceder com a inti-
mação da sentença via diário. Diante de tais elementos aliados ao fato de que 

os demais atos terem sidos realizados via correio eletrônico e sendo dever 
dos litigantes o acompanhamento do feito, vale-se a publicação via diário para 
ciência de todos os atos praticados no curso do processo, especialmente o teor 
da sentença condenatória, haja vista que a citação ocorre por meio eletrônico.
Logo, acolho os embargos de declaração, para o fim de sanar a irregularida-
de, esclarecendo a obscuridade, mantendo a decisão integralmente inalterada.
Intimem-se.Xapuri-(AC), 16 de março de 2018.Luis Gustavo Alcalde PintoJuiz 
de Direito

COMARCA DE PORTO ACRE

VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVETE TABALIPA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDERSON DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2018

ADV: RUBIA GONCALVES SILVA GABRIEL (OAB 40733/DF), ARÃO JOSÉ 
GABRIEL NETO (OAB 44315/DF) - Processo 0000324-27.2017.8.01.0022 - 
Procedimento Comum - Atos Processuais - AUTOR: Sinproacre - Relação: 
0033/2018 Teor do ato: Tendo em vista que a parte autora é pessoa jurídica, 
apresente os dois ultimos balanços e os balancetes dos últimos 6 meses, para 
que se possa aferir a impossibilidade de pagamento das custas judiciais. Ou 
efetue o recolhimento, sob pena de extinção, no prazo de 10 dias.Resolvida a 
questão das custas, emende o autor a inicial, no prazo de 10 dias, indicando 
corretamente o polo passivo, uma vez que a prefeitura não tem personalidade 
jurídica. Advogados(s): Rubia Goncalves Silva Gabriel (OAB 40733/DF), Arão 
José Gabriel Neto (OAB 44315/DF)

ADV: MAURO PAULO GALERA MARI (OAB 3731/AC) - Processo 0700004-
33.2017.8.01.0022 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Ban-
cário - REQUERENTE: Banco Bradesco S/A - Relação: 0033/2018 Teor do ato: 
Faculto a emenda a inicial, no prazo de 15 dias, para indicação do endereço 
completo do executado, p. 68.Considerando que nenhuma das partes reside 
nesta Comarca, manifeste-se também, em igual prazo, acerca da competên-
cia. Advogados(s): Mauro Paulo Galera Mari (OAB 3731/AC)

ADV: WILLIAM FERNANDES RODRIGUES (OAB 5000AC) - Processo 
0700028-27.2018.8.01.0022 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / 
Cálculo / Atualização - LIQUIDANTE: Francisco Martins das Neves - Relação: 
0033/2018 Teor do ato: Tratando-se de liquidação de sentença pelo proce-
dimento comum, a requerente deverá demonstrar a existência e o valor do 
seu crédito, em processo autônomo. Tais requisitos e documentos necessários 
deverão estar presentes no recebimento da exordial, e o não atendimento a 
tal comando, implica em extinção do processo sem resolução de mérito pela 
ausência de pressupostos processuais. Assim, determino a parte autora que 
emende a petição inicial, relatando, demonstrando e comprovando: I) a exis-
tência de título a liquidar (inteiro teor do título a ser liquidado sentença, acórdão 
e trânsito em julgado,); juntada a sentença pp. 40/159; II) indicar comprovando 
quantos das contas Voip adquiridas, foram efetivamente ativadas; III) memó-
ria de cálculo detalhada, que atenda a todos os subitens constantes no item 
“B” da parte dispositiva da sentença liquidanda. Para todas as providências 
determinadas o prazo é de 15(quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC 
Advogados(s): William Fernandes Rodrigues (OAB 5000AC)

ADV: DIEGO LIMA PAULI (OAB 4550/AC) - Processo 0700032-
98.2017.8.01.0022 - Procedimento Comum - Seguro - RÉ: Seguradora Líder 
dos Consórcios DPVAT S/A - Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 
dias, manifestar-se acerca da contestação apresentada bem como dos do-
cumentos que a instruem.As partes, para, em igual prazo informarem se tem 
outros requerimentos a fazer. Não havendo outros pedidos, venham-me con-
clusos para sentença.

ADV: THAÍS SILVA GOMES DE BARROS (OAB 4868/AC) - Processo 
0700077-05.2017.8.01.0022 - Reintegração / Manutenção de Posse - Rein-
tegração - REQUERIDO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SOUZA e 
outro - Relação: 0033/2018 Teor do ato: Intime-se a parte reclamada para, 
querendo regularizar sua representação, e para oferecer contestação no prazo 
de 15 dias Advogados(s): Thaís Silva Gomes de Barros (OAB 4868/AC)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2018

ADV: FRANCISCO IVO RODRIGUES DE ARAUJO (OAB 731/AC) - Processo 
0700050-85.2018.8.01.0022 - Guarda - Abandono Material - REQUERENTE: 
J.C.C. - Justificação Prévia Data: 17/05/2018 Hora 08:30 Local: SALA 01 Situ-
acão: Pendente
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CONSELHO DA JUSTIÇA ESTADUAL - MOVIMENTAÇÃO DE ABRIL DE 2018

RELATOR RESÍDUO DISTRIBUÍDOS JULGADOS REDISTRIBUÍDOS SALDO ACÓRDÃOS 
PUBLICADOS

Des.ª DENISE BONFIM 7 1 2 0 6 0
Des. FRANCISCO DJALMA 3 3 0 0 6 0
Des.ª WALDIRENE CORDEIRO 7 0 5 0 2 0
Des.ª CEZARINETE ANGELIM 2 0 0 0 2 0
TOTAL 19 4 7 0 16 0

Rio Branco-Ac, 4 de maio de 2018.
      

Desembargador Francisco Djalma                        Belª. Denizi Reges Gorzoni                       Maria Lúcia Rodrigues Gabriel
                                        Vice-Presidente                                                  Diretora Judiciária                                           Técnico Judiciário

PRESIDÊNCIA
ATA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

Ata de Audiência de Distribuição Ordinária realizada de acordo com os artigos 
76 e seguintes
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.
Tribunal de Justiça do Acre - TJAC
Presidente: Denise Bonfim
Diretora Judiciária: Bel.ª Denizi Gorzoni
Foram distribuídos os seguintes feitos, em 4 de maio de 2018, pelo sistema de 
processamento de dados:

Câmara Criminal

0000175-70.2017.8.01.0009 - Apelação. Apelante: Jorgineide Machado da Sil-
va. D. Pública: Elizabeth Passos Castelo. Apelado: Ministério Público do Esta-
do do Acre. Promotora: Eliane Misae Kinoshita. Relator(a): Elcio Mendes. Tipo 
de distribuição: Sorteio. 

0000341-17.2017.8.01.0005 - Apelação. Apelante: Weslley Pereira Feitosa 
Lima. Advogado: Mateus Cordeiro Araripe (OAB: 2756/AC). Apelado: Ministério 
Público do Estado do Acre. Promotor: Walter Teixeira Filho. Relator(a): Samoel 
Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0000457-39.2016.8.01.0011 - Apelação. Apelante: Adelino Vasconcelos da Sil-
va. Advogada: Viviane Silva dos Santos Nascimento (OAB: 4247/AC). Apelado: 
Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Fernando Henrique Santos 
Terra. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0000771-44.2014.8.01.0014 - Apelação. Apelante: Ministério Público do Esta-
do do Acre. Promotor: Luís Henrique Corrêa Rolim. Apelado: José Saboia Kaxi-
nawá e outro. Advogado: Willian Eleamen da Silva (OAB: 3766/AC). Relator(a): 
Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0000902-85.2015.8.01.0013 - Apelação. Apelante: Tiago de Abreu Maciel. Ad-
vogado: Laiza dos Anjos Camilo (OAB: 69121/RO). Apelado: Ministério Público 
do Estado do Acre. Promotor: Jose Lucivan Nery de Lima (OAB: 2844/AC). 
Relator(a): Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. 

0001049-86.2016.8.01.0010 - Apelação. Apelante: Paulo Henrique de Souza. 
D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC). Apelante: Claudemir 
Pereira Ferreira. Advogado: Alexandre Barneze (OAB: 2660/RO). Advogada: 
Gisele Vargas Marques Costa (OAB: 3897/AC). Apelado: Ministério Público do 
Estado do Acre. Promotor: Luís Henrique Corrêa Rolim. Relator(a): Samoel 
Evangelista. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0001138-42.2012.8.01.0013 - Apelação. Apelante: Vanigleison Carnaúba de 
Araújo. Advogado: Saymon Daygo de Souza Silva (OAB: 5049/AC). Apelado: 
Ministério Público do Estado do Acre. Promotora: Luana Diniz Lírio Maciel. 
Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0001509-76.2016.8.01.0009 - Apelação. Apelante: Junior da Silva Farias e ou-
tro. D. Pública: Elizabeth Passos Castelo. Apelante: Raimundo Nonato Muniz 
da Silva. D. Público: Paulo Michel São José (OAB: 1180/RO). Apelado: Minis-
tério Público do Estado do Acre. Promotora: Eliane Misae Kinoshita. Relator(a): 
Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. 

0001706-59.2015.8.01.0011 - Apelação. Apelante: Antônio Santos de Lima. 
Advogado: Ulisses D avila Modesto (OAB: 133/AC). Apelado: Ministério Públi-

co do Estado do Acre. Promotor: Fernando Henrique Santos Terra. Relator(a): 
Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0002923-40.2015.8.01.0011 - Apelação. Apelante: Marcos Lázaro Gomes de 
Almeida e outro. Advogada: Maria de Fatima Carvalho de Araújo Pascoal (OAB: 
3767AC). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Fernando 
Henrique Santos Terra. Relator(a): Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0003340-52.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Atos Nascimento Freitas. 
Advogado: Raimundo Sebastião de Souza (OAB: 449/AC). Apelado: Ministério 
Público do Estado do Acre. Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho (OAB: 
793/AC). Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0005927-47.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Emilson Ferreira dos San-
tos. D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC). Apelado: Ministé-
rio Público do Estado do Acre. Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho (OAB: 
793/AC). Relator(a): Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0006093-79.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Gilvan Costa da Silva Go-
mes. Advogada: Helane Christina da R. Silva (OAB: 4014/AC). Apelado: Minis-
tério Público do Estado do Acre. Promotor: Marcos Antônio Galina. Relator(a): 
Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado. 

0006264-67.2016.8.01.0002 - Apelação. Apelante: Adenilson Rodrigues da Sil-
va. Advogado: Emerson Soares Pereira (OAB: 1906/AC). Apelado: Ministério 
Público do Estado do Acre. Promotor: Aurê Ribeiro Neto. Relator(a): Samoel 
Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0006315-47.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Osvaldo Luz de Oliveira. D. 
Público: João Ildair da Silva (OAB: 3246/RO). Apelado: Ministério Público do 
Estado do Acre. Promotor: Tales Fonseca Tranin. Relator(a): Samoel Evange-
lista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0007717-66.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Alexandre da Silva Uchôa 
e outros. D. Público: João Ildair da Silva (OAB: 3246/RO). Apelado: Ministério 
Público do Estado do Acre. Promotor: Marcos Antônio Galina. Relator(a): Elcio 
Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0007833-72.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Rafael da Silva Figueiredo. 
D. Público: João Ildair da Silva (OAB: 3246/RO). Apelado: Ministério Público do 
Estado do Acre. Promotor: Marcos Antonio Galina. Relator(a): Samoel Evange-
lista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0007939-34.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Alcemir Ribeiro 
Mendes. D. Público: João Ildair da Silva (OAB: 3246/RO). Apelado: Ministério 
Público do Estado do Acre. Promotor: Marcos Antonio Galina. Relator(a): Pe-
dro Ranzi. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0008196-59.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Adriele da Silva Cunha. Ad-
vogado: Armyson Lee Linhares de Carvalho (OAB: 2911/AC). Apelado: Minis-
tério Público do Estado do Acre. Promotor: Marcos Antônio Galina. Relator(a): 
Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0008796-80.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Rogean Fonseca do Nas-
cimento. D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC). Apelado: 
Ministério Público do Estado do Acre. Promotor: Wendy Takao Hamano. 
Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0009898-40.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Ministério Público do Esta-
do do Acre. Promotora: Aretuza de Almeida Cruz. Apelado: Alexandro da Silva. 
Advogado: Armyson Lee Linhares de Carvalho (OAB: 2911/AC). Relator(a): 
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Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0010383-11.2015.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Euzir Alves Rodrigues. D. 
Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC). Apelado: Ministério Pú-
blico do Estado do Acre. Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho (OAB: 793/
AC). Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0010757-56.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Ministério Público do Es-
tado do Acre. Promotora: Joana Darc Dias Martins. Apelado: Luan Braga de 
Oliveira. D. Público: Michel Marinho Pereira. Relator(a): Pedro Ranzi. Tipo de 
distribuição: Sorteio. 

0011675-31.2015.8.01.0001 - Apelação. Apelante: T. H. N. da S.. Advogado: 
Kamila Kirly dos Santos Braga (OAB: 3991/AC). Advogado: Edson Carneiro 
da Costa (OAB: 369/AC). Apelado: M. P. do E. do A.. Promotor: Tales Fonseca 
Tranin. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0011946-69.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: José Maurício Menezes da 
Silva. D. Público: Cássio de Holanda Tavares (OAB: 2519/AC). Apelado: Mi-
nistério Público do Estado do Acre. Promotor: José Ruy da Silveira Lino Filho 
(OAB: 793/AC). Relator(a): Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0500026-45.2016.8.01.0011 - Apelação. Apelante: Eliazar Galdo Menezes. 
Advogado: Denver Mac Donald Pereira Vasconcelos (OAB: 3439/AC). Advo-
gada: Viviane Silva dos Santos Nascimento (OAB: 4247/AC). Apelado: Minis-
tério Público do Estado do Acre. Promotor: Fernando Henrique Santos Terra. 
Relator(a): Elcio Mendes. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0805325-57.2016.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Reginaldo Viana de Araújo. 
Advogado: Sanderson Silva de Moura (OAB: 2947/AC). Advogado: José Denis 
Moura dos Santos Junior (OAB: 3827/AC). Apelado: Ministério Público do Esta-
do do Acre. Promotor: Marcos Antônio Galina. Relator(a): Samoel Evangelista. 
Tipo de distribuição: Sorteio. 

1000912-49.2018.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Fabiano Maffini. 
Advogado: Fabiano Maffini (OAB: 3013/AC). Impetrante: Francisco Silvano 
Rodrigues Santiago. Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 
777/AC). Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Drogas e Acidentes 
de Trânsito da Comarca de Rio Branco. Paciente: Isaias Moura Fernandes. 
Relator(a): Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1000913-34.2018.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Fabiano Maffini. 
Advogado: Fabiano Maffini (OAB: 3013/AC). Impetrante: Francisco Silvano 
Rodrigues Santiago. Advogado: Francisco Silvano Rodrigues Santiago (OAB: 
777/AC). Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Delitos de Drogas e Aciden-
tes de Trânsito da Comarca de Rio Branco. Paciente: Aurimar Braga Barbosa. 
Relator(a): Pedro Ranzi. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1000914-19.2018.8.01.0000 - Habeas Corpus. Impetrante: Dion Nóbrega de 
Lima Leal. Advogado: Dion Nóbrega de Lima Leal (OAB: 3247/AC). Impetrado: 
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco-AC. Paciente: 
Sérgio D’Ângelo Oliveira de Souza. Relator(a): Samoel Evangelista. Tipo de 
distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Primeira Câmara Cível

0017486-11.2011.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Banco do Brasil S/A AG 
0071. Advogado: Rafael Sganzerla Durand (OAB: 211648/SP). Apelado: Car-
los Alberto Gaspar de Oliveira e outros. Advogada: Cristiane Teotônio Lopes 
(OAB: 2958/AC). Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: Preven-
ção ao Magistrado. 

0700865-73.2017.8.01.0004 - Apelação. Apelante: D. P. D.. Advogada: Mica-
elly Maria dos Santos Souza (OAB: 5057/AC). Advogado: Maria de Lourdes 
Nogueira Sampaio (OAB: 5063/AC). Apelado: M. M. F.. Advogado: Jessé Mota 
Fernandes (OAB: 4690/AC). Relator(a): Cezarinete Angelim. Tipo de distribui-
ção: Sorteio. 

0700998-27.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: J. S. Sobrinho - Me. Advo-
gado: Joel Benvindo Ribeiro (OAB: 1458/AC). Advogado: Igor Porto Amado 
(OAB: 3644/AC). Apelado: Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROA-
CRE. Advogado: Celso Costa Miranda (OAB: 1883/AC). Relator(a): Cezarinete 
Angelim. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0701926-46.2015.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Departamento Estadual de 
Trânsito do Estado do Acre- Detran - Ac. Proc. Estado: Pedro Augusto França 
de Macedo (OAB: 4422/AC). Apelante: Marcos Antônio Fiesca da Silva. D. Pú-
blica: Flavia do Nascimento Oliveira (OAB: 2493/AC). Apelado: Marcos Antônio 
Fiesca da Silva. D. Pública: Flavia do Nascimento Oliveira (OAB: 2493/AC). 
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre - Detran-Ac. 
Proc. Estado: Pedro Augusto França de Macedo (OAB: 4422/AC). Relator(a): 
Eva Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0703577-45.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Francisco Araújo de Aguiar. 
D. Público: Antonio Araújo da Silva (OAB: 1260/AC). Apelada: Maria Antônia 
Vieira de Souza. Advogada: Leila Gorette de Souza Silva (OAB: 4018/AC). 
Advogado: Sylmara Matos e Silva (OAB: 3955/AC). Relator(a): Laudivon No-
gueira. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0708055-33.2016.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Companhia de Eletricidade 
do Acre - ELETROBRÁS - Distribuição Acre. Advogado: Celso Costa Miranda 
(OAB: 1883/AC). Advogada: Áurea Terezinha Silva da Cruz (OAB: 2532/AC). 
Apelado: José Alberto Viana Ferreira. D. Pública: Célia da Cruz Barros Cabral 
Ferreira (OAB: 2466/AC). Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: 
Prevenção ao Magistrado.

0709136-80.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: José Carlos da Costa. Ad-
vogada: Ivanete de Lima Ferraz (OAB: 4347/AC). Advogado: Raimundo Dias 
Paes (OAB: 3922/AC). Apelado: Ympactus Comercial S/A.. Apelado: Carlos 
Nataniel Wanzeller. Apelado: Carlos Roberto Costa. Apelado: James Mattheus 
Merrill. Relator(a): Eva Evangelista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0710244-47.2017.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Rodrigo Sales Freire. Advo-
gado: Eloy Ferreira Abud (OAB: 1089/AC). Apelado: Ibade Instituto Brasileiro 
de Apoio e Desenvolvimento Executivo. Advogado: Leonardo Rodrigues Cal-
das (OAB: 113756/RJ). Advogada: Gabriela Dias Sardinha Segurasse (OAB: 
161187/RJ). Relator(a): Laudivon Nogueira. Tipo de distribuição: Prevenção 
ao Magistrado.

0800116-27.2017.8.01.0081 - Apelação / Remessa Necessária. Requerente: 
R. V. S. S. (Representado por sua mãe) G. K. da S.. Apelante: Município de Rio 
Branco. Procª. Munic.: Francisca Araújo da Mota (OAB: 2270/AC). Remetente: 
Juízo de Direito da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio 
Branco. Requerido: Municipio de Rio Branco. Procª. Munic.: Francisca Araújo 
da Mota (OAB: 2270/AC). Apelado: Ministério Público do Estado do Acre. Pro-
motor: Ricardo Coelho de Carvalho. Relator(a): Cezarinete Angelim. Tipo de 
distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1000908-12.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Instituto Bra-
sileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE. Advogada: Gabriela 
Dias Sardinha Segurasse (OAB: 161187/RJ). Advogado: Leonardo Rodrigues 
Caldas (OAB: 113756/RJ). Agravado: Juliano Lessa Soares. Advogada: Helci-
ria Albuquerque dos Santos Sá (OAB: 1805/AC). Relator(a): Laudivon Noguei-
ra. Tipo de distribuição: Sorteio. 

1000910-79.2018.8.01.0000 - Ação Rescisória. Requerente: WELITON OLI-
VEIRA MATOS, REPRESENTADO POR SUA GENITORA NELI OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO. D. Pública: Wania Lindsay de Freitas Dias (OAB: 2421/AC). 
Requerido: VALCIMAR DE SOUZA MATOS. Relator(a): Eva Evangelista. Tipo 
de distribuição: Sorteio. 

1000911-64.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: MICHEL-
LE LTDA ME. Advogado: Almir Antônio Pagliarini (OAB: 2680/AC). Agravado: 
BANCO DO BRASIL S. A. AGENCIA 3022-8 BOSQUE. Relator(a): Laudivon 
Nogueira. Tipo de distribuição: Sorteio. 

Segunda Câmara Cível

0001743-29.2009.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Estado do Acre. Procura-
dor: Thiago Guedes Alexandre. Apelado: Eleni Silva de Oliveira. Relator(a): 
Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0700232-84.2016.8.01.0008 - Apelação. Apelante: Gecê Leite de Araújo Filho. 
Advogado: Denys Ferreira de Oliveira (OAB: 3716/AC). Apelado: Francisco 
Carneiro de Freitas. Advogado: Vanuza Maria Felix dos Reis Feitosa (OAB: 
4019/AC). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0702550-58.2016.8.01.0002 - Apelação. Apelante: Wander Nunes de Souza. 
Advogado: Efrain Santos da Costa (OAB: 3335/AC). Apelado: Banco Bradesco 
S/A. Advogado: Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB: 3600/AC). Advogada: 
Giovanna Castellucci (OAB: 14478/MS). Advogado: Guilherme Bueno Oliveira 
(OAB: 379945/SP). Relator(a): Regina Ferrari. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0703500-70.2016.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Estado do Acre. Procura-
dora: Tatiana Tenório de Amorim (OAB: 4201/AC). Apelado: José Alberto Flo-
res da Silva. Advogado: Valdimar Cordeiro de Vasconcelos (OAB: 4526/AC). 
Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0704307-90.2016.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Município de Rio Branco. 
Proc. Município: Aury Maria Barros Silva Pinto Marques (OAB: 2408/AC). Ape-
lado: Esquadro Construção e Comércio Ltda. Advogado: Marco Antonio Palá-
cio Dantas (OAB: 821/AC). Advogado: Marcio Bezerra Chaves (OAB: 3198/
AC). Relator(a): Roberto Barros. Tipo de distribuição: Sorteio. 

0708542-03.2016.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Alessandra Lima Queve-
do. Advogado: Rodrigo Aiache Cordeiro (OAB: 2780/AC). Apelado: Ympactus 
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Comercial S/A.. Advogado: Horst Vilmar Fuchs (OAB: 12529/ES). Relator(a): 
Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

0709990-11.2016.8.01.0001 - Apelação. Apelante: Gold Service Vigilância e 
Segurança - Eireli. Advogado: Alisson Freitas Merched (OAB: 2558-E/AC). 
Apelado: Estado do Acre. Procurador: Fábio Marcon Leonetti (OAB: 28935/
SC). Relator(a): Júnior Alberto. Tipo de distribuição: Sorteio. 

1000906-42.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Sara Maria 
Alves do Nascimento e outro. Advogada: Angela Maria Ferreira (OAB: 1941/
AC). Agravada: Antônia Almeida da Silva. Relator(a): Roberto Barros. Tipo de 
distribuição: Prevenção ao Magistrado.

1000907-27.2018.8.01.0000 - Agravo de Instrumento. Agravante: Sayhara 
Cristina Alves do Nascimento e outro. Advogada: Angela Maria Ferreira (OAB: 
1941/AC). Agravada: Antônia Almeida da Silva. Relator(a): Roberto Barros. 
Tipo de distribuição: Prevenção ao Magistrado.

Tribunal Pleno Jurisdicional

0800004-89.2018.8.01.0900 - Direta de Inconstitucionalidade. Requerente: 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Acre e outro. Procurador: Sammy 
Barbosa Lopes. Requerido: Município de Rio Branco. Relator(a): Eva Evange-
lista. Tipo de distribuição: Sorteio. 

PORTARIA Nº 1016 / 2018

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DE-
SEMBARGADORA DENISE BONFIM, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente o disposto no art. 16, II da Lei Complementar Estadual nº 221/2010 
e no art. 51, I do Regimento Interno;

RESOLVE:

Art.1º - Revogar a Portaria nº 1510/2017, publicada no Diário da Justiça Eletrô-
nico no dia 30 de novembro de 2017;

Art. 2º - Constituir Comissão Sindicante, a fim de apurar a responsabilidade 
administrativa quanto à dívida requerida pela empresa R.B. de Lima LTDA - 
ME, no Processo Administrativo nº 0002937-86.2017.8.01.0000, designando, 
de acordo com o artigo 203, da Lei Complementar nº 39/93, as servidoras Jus-
sara de Cássia Correia Ferreira, Analista Judiciário, que a presidirá; Valcilda 
Bezerra de Amorim Oliveira, Técnico Judiciário; e Maria Lenice da Silva Lima, 
Técnico Judiciário.

Art.3º - À Comissão ora constituída fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da publicação desta Portaria, para realização e conclusão dos 
trabalhos.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 07/05/2018, às 11:42, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

PORTARIA Nº 1054 / 2018

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, DE-
SEMBARGADORA DENISE BONFIM, no uso de suas atribuições legais, espe-
cialmente o disposto no art. 16, inciso II da Lei Complementar Estadual - LCE 
n.º 221/2010, e no art. 51, inciso I, do Regimento Interno deste Sodalício;

CONSIDERANDO a indicação realizada pelo Tribunal Pleno Administra-
tivo, por ocasião do julgamento do Processo Administrativo n.º 0100125-
45.2018.8.01.0000 (Acórdão n.º 10.039), ocorrido no dia 2 de maio de 2018,

RESOLVE:

Art. 1.º Remover, pelo critério de merecimento, o Magistrado Marlon Martins 
Machado ao cargo de Juiz de Direito Titular da Vara da Infância e da Juventude 
da Comarca de Cruzeiro do Sul.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, a partir da qual 
o magistrado tem o prazo de 10 (dez) dias para assumir a unidade jurisdicional 
em questão, na forma do art. 52, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 221, 
de 30 de dezembro de 2010.

Publique-se.

Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 04 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 07/05/2018, às 11:39, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

TERMO DE RETRANSMISSÃO DO CARGO DE PRESIDENTE DO TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE A SUA TITULAR

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de 
Rio Branco, Capital do Estado do Acre, às 22h46m, a Desembargadora Denise 
Castelo Bonfim reassumiu o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre, transferido ao Desembargador Samoel Martins Evangelista 
(antes ao Desembargador Francisco Djalma da Silva no período das 12h26m 
do dia 2 de maio até as 22h46m do dia 3 de maio de 2018), de acordo com 
o artigo 1º, da Lei Complementar nº 264, de 23 de julho de 2013; o artigo 17, 
§1º, da Lei Complementar nº 221, de 30 de dezembro de 2010; o artigo 52, I, 
do Regimento Interno, e o artigo 71 da Constituição do Estado Acre, tendo em 
vista o seu afastamento para o exercício da governadoria durante a ausência 
do Governador, da Vice-Governadora e do Presidente da Assembleia Legisla-
tiva. Do que, para constar, eu, Belª. Denizi Regis Gorzoni, Diretora Judiciária, 
fiz digitar o presente, que subscrevo, juntamente com as autoridades nele no-
minadas.

Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador SAMOEL Martins 
EVANGELISTA, Desembargador(a), em 04/05/2018, às 08:52, conforme art. 
1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 04/05/2018, às 10:04, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Denizi Reges Gorzoni, Diretor(a), 
em 04/05/2018, às 11:16, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0003445-95.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:Presidência
Relator:Presidente do TJAC
Requerente:Diretoria Regional do Vale do Acre e Diretoria Regional do Vale 
do Juruá
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Adesão a Ata de Registro de Preços

DECISÃO

Diante das informações contidas nos autos e a adoção das providências re-
questadas no Parecer ASJUR (evento 0393252 ), AUTORIZO à adesão da 
ARP N.º 36/2017, (vigente até 25/10/2018) - Pregão Presencial n.º 037/2017 
-, gerenciada pelo Ministério Público do Estado do Acre, visando atender as 
necessidades deste Tribunal de Justiça relativas a manutenção predial corre-
tiva e preventiva, tendo como beneficiária a empresa TENDA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.158.677/0001-06, ao custo total 
estimado de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Logística para adoção das medidas 
necessárias.

Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 04 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 05/05/2018, às 10:38, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0001071-09.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:Presidência do TJAC
Requerente:Servidora Oliete Cruz de Almeida
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Recurso Curva de Maturidade 

DECISÃO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por Oliete Cruz de Almeida, ocu-
pante do cargo de Analista Judiciário, matrícula nº 250-0, em face da Decisão 
por mim lavrada, que indeferiu requerimento da ora suplicante, cujo desiderato 
repousa no seu enquadramento funcional na classe B N-3, à luz da Lei Com-
plementar Estadual n.º 258/2013, que dispõe sobre a “Curva de Maturidade”.

A Recorrente alega que, por possuir mais de 30 anos de serviços prestados, 
ininterruptos, no Poder Judiciário, tem direito ao seu reenquadramento na cur-
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va de maturidade, asseverando que a mudança de regime jurídico celetista 
para estatutário não extinguiu sua relação jurídica com este e. Poder.

É o que importa relatar. Decido:

Com efeito, no caso em testilha, dispõe o art. 156, parágrafo único, da Lei 
Complementar Estadual n.º 39, de 29 de dezembro de 1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Acre), aplicável aos servidores deste 
Sodalício, por força do comando estatuído no art. 65, da Lei Complementar Es-
tadual n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, que do ato ou decisão administrativa, 
caberá pedido de reconsideração à autoridade que houver proferido a primeira 
decisão; logo, atendido está o pressuposto de cabimento e adequação do pre-
sente reexame da matéria posta. Ilustro:

“Art.156. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o 
ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam 
os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e deci-
didos dentro de 30 (trinta) dias.” (m/os grifos).

Por sua vez, o mesmo diploma legal prevê, no seu art. 158, o prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência da decisão recorrida para a correspondente in-
terposição. Protocolizado em 27 de abril do corrente ano, conclui-se, portanto, 
que o presente apelo revisional é tempestivo.

Em que pese todo o esforço argumentativo desenvolvido pela recorrente em 
seu arrazoado, reputo prudente e razoável manter os efeitos da Decisão hosti-
lizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mormente porque as razões 
do inconformismo manifestado (evento 0393454) não me convenceram de seu 
desacerto.

Dessa forma, não há nada que se cogitar na espécie acerca de eventual solu-
ção de continuidade na prestação laboral, como aventado pela ora suplicante, 
mormente porque, repise-se, antes da posse desta em cargo efetivo junto a 
este Pretório foi devidamente formalizada a ruptura do vínculo laboral anterior-
mente mantido.

Portanto, ante as razões expendidas, ratifico a decisão vergastada (evento 
0367746) e, por conseguinte, indefiro o Recurso postulado.

Distribua-se o feito em atenção à norma do Regimento Interno deste Sodalí-
cio, no âmbito do Conselho da Justiça Estadual - COJUS (ex vi do art. 16-A, 
letra “a”, com redação dada pela Emenda Regimental n.º 01, de 24 de abril de 
2013).

Dê-se ciência.

Publique-se

Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 07/05/2018, às 11:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0001071-09.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:Presidência do TJAC
Requerente:Servidora Oliete Cruz de Almeida
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Recurso Curva de Maturidade 

DECISÃO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por Oliete Cruz de Almeida, ocu-
pante do cargo de Analista Judiciário, matrícula nº 250-0, em face da Decisão 
por mim lavrada, que indeferiu requerimento da ora suplicante, cujo desiderato 
repousa no seu enquadramento funcional na classe B N-3, à luz da Lei Com-
plementar Estadual n.º 258/2013, que dispõe sobre a “Curva de Maturidade”.

A Recorrente alega que, por possuir mais de 30 anos de serviços prestados, 
ininterruptos, no Poder Judiciário, tem direito ao seu reenquadramento na cur-
va de maturidade, asseverando que a mudança de regime jurídico celetista 
para estatutário não extinguiu sua relação jurídica com este e. Poder.

É o que importa relatar. Decido:

Com efeito, no caso em testilha, dispõe o art. 156, parágrafo único, da Lei 
Complementar Estadual n.º 39, de 29 de dezembro de 1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Acre), aplicável aos servidores deste 
Sodalício, por força do comando estatuído no art. 65, da Lei Complementar Es-

tadual n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, que do ato ou decisão administrativa, 
caberá pedido de reconsideração à autoridade que houver proferido a primeira 
decisão; logo, atendido está o pressuposto de cabimento e adequação do pre-
sente reexame da matéria posta. Ilustro:

“Art.156. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o 
ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam 
os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e deci-
didos dentro de 30 (trinta) dias.” (m/os grifos).

Por sua vez, o mesmo diploma legal prevê, no seu art. 158, o prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência da decisão recorrida para a correspondente in-
terposição. Protocolizado em 27 de abril do corrente ano, conclui-se, portanto, 
que o presente apelo revisional é tempestivo.

Em que pese todo o esforço argumentativo desenvolvido pela recorrente em 
seu arrazoado, reputo prudente e razoável manter os efeitos da Decisão hosti-
lizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mormente porque as razões 
do inconformismo manifestado (evento 0393454) não me convenceram de seu 
desacerto.

Dessa forma, não há nada que se cogitar na espécie acerca de eventual solu-
ção de continuidade na prestação laboral, como aventado pela ora suplicante, 
mormente porque, repise-se, antes da posse desta em cargo efetivo junto a 
este Pretório foi devidamente formalizada a ruptura do vínculo laboral anterior-
mente mantido.

Portanto, ante as razões expendidas, ratifico a decisão vergastada (evento 
0367746) e, por conseguinte, indefiro o Recurso postulado.

Distribua-se o feito em atenção à norma do Regimento Interno deste Sodalí-
cio, no âmbito do Conselho da Justiça Estadual - COJUS (ex vi do art. 16-A, 
letra “a”, com redação dada pela Emenda Regimental n.º 01, de 24 de abril de 
2013).

Dê-se ciência.

Publique-se

Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 07/05/2018, às 11:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0001392-44.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:Presidência do TJAC
Requerente:Servidor Francisco Tadeu Maia Santana
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Recurso Curva de Maturidade - Indeferimento

DECISÃO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por Francisco Tadeu Maia de 
Santana, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, matrícula nº 71-0, em face 
da Decisão por mim lavrada, que indeferiu requerimento da ora suplicante, 
cujo desiderato repousa no seu enquadramento funcional na classe B N-3, à 
luz da Lei Complementar Estadual n.º 258/2013, que dispõe sobre a “Curva de 
Maturidade”.

O Recorrente alega que, por possuir mais de 30 anos de serviços prestados, 
ininterruptos, no Poder Judiciário, tem direito ao seu reenquadramento na cur-
va de maturidade, asseverando que a mudança de regime jurídico celetista 
para estatutário não extinguiu sua relação jurídica com este e. Poder.

É o que importa relatar. Decido:

Com efeito, no caso em testilha, dispõe o art. 156, parágrafo único, da Lei 
Complementar Estadual n.º 39, de 29 de dezembro de 1993 (Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Acre), aplicável aos servidores deste 
Sodalício, por força do comando estatuído no art. 65, da Lei Complementar Es-
tadual n.º 258, de 29 de janeiro de 2013, que do ato ou decisão administrativa, 
caberá pedido de reconsideração à autoridade que houver proferido a primeira 
decisão; logo, atendido está o pressuposto de cabimento e adequação do pre-
sente reexame da matéria posta. Ilustro:

“Art.156. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o 
ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.
Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam 



Rio Branco-AC, terça-feira
8 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.113150 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e deci-
didos dentro de 30 (trinta) dias.” (m/os grifos).

Por sua vez, o mesmo diploma legal prevê, no seu art. 158, o prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da ciência da decisão recorrida para a correspondente in-
terposição. In casu, a notificação do recorrente ocorreu em 06 de abril de 2018, 
constante do evento/Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores, Administrati-
vos e Comissões - SEAPO 0376824. Protocolizado em 07 de maio do corrente 
ano, conclui-se, portanto, que o presente apelo revisional é tempestivo.

Em que pese todo o esforço argumentativo desenvolvido pelo recorrente em 
seu arrazoado, reputo prudente e razoável manter os efeitos da Decisão hosti-
lizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, mormente porque as razões 
do inconformismo manifestado (evento 0393780) não me convenceram de seu 
desacerto.

Dessa forma, não há nada que se cogitar na espécie acerca de eventual solu-
ção de continuidade na prestação laboral, como aventado pela ora suplicante, 
mormente porque, repise-se, antes da posse desta em cargo efetivo junto a 
este Pretório foi devidamente formalizada a ruptura do vínculo laboral anterior-
mente mantido.

Portanto, ante as razões expendidas, ratifico a decisão vergastada (evento 
0374406) e, por conseguinte, indefiro o Recurso postulado.

Distribua-se o feito em atenção à norma do Regimento Interno deste Sodalí-
cio, no âmbito do Conselho da Justiça Estadual - COJUS (ex vi do art. 16-A, 
letra “a”, com redação dada pela Emenda Regimental n.º 01, de 24 de abril de 
2013).

Dê-se ciência.

Publique-se

Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 07 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 07/05/2018, às 11:33, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 56/2018
Processo nº: 0005587-09.2017.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 15/2018
 
Empresa registrada: POERSCH & MASTRANGELO LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 20.210.513/0001-34.

Objeto: Contratação de serviços de lavagem, asseio e conservação de sofás/
poltronas, togas, tapetes, toalhas, pelerines e outros artefatos têxteis de uso do 
Poder Judiciário do Estado do Acre, com fornecimento de produtos e materiais 
para higiene e conservação.

Valor total do registro: R$ 21.643,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta e 
três reais).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, com efi-
cácia a partir da publicação do seu extrato, no Diário da Justiça.

Gestor: Diretoria Regional do Vale do Alto Acre, por meio da Supervisão Regio-
nal dos Processos de Trabalho na Área de Fiscalização de Contratos e Levan-
tamento de Indicadores.

Signatários: Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre e THIAGO VINICIUS GWOZDZ PO-
ERSCH.

Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 57/2018
Processo nº: 0006881-96.2017.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 12/2018
 
Empresa registrada: BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, ins-
crita no CNPJ sob o nº 07.259.712/0001-79.
 
Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança (equipamentos de contrain-
teligência) para compor o sistema de segurança corporativa do Poder Judiciá-

rio do Estado do Acre.

Valor total do registro: R$ 167.427,77 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos 
e vinte e sete reais e setenta e sete centavos).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com eficácia a partir da publicação do seu 
extrato, no Diário da Justiça.

Gestor: Gerência de Bens e Materiais-GEMAT e a fiscalização da contratação 
será exercida pela Assessoria Militar.

Signatários: Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Acre e MILTON DONIZETI HEINEKE TEIXEIRA.

Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Processo: 0000239-73.8.01.0000

Nº do Contrato: 21/2018

Modalidade de Licitação: Inexigível, com fundamento no art. 25, I da Lei n- 
8.666/93.

Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Acre e a Empresa Scribe informática 
Ltda - ME.

Objeto: Contratação de licença para uso da aplicação de emissão de selo ele-
trônico, Sistema E-Selo, e acesso ao Portal de Selos Eletrônicos pelos Cartó-
rios Extrajudiciais do Estado do Acre e pela Corregedoria-Geral do Tribunal de 
Justiça, com fornecimento de selos eletrônicos.

Vigência: Vigência de 6 (seis) meses, com início a contar da data da assinatu-
ra, com eficácia da publicação no Diário da Justiça.

Data de assinatura: 07/05/2018

Valor: R$5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). 
Fiscal do Contrato: Corregedoria-Geral da Justiça, pelo próprio Corregedor ou 
por servidor por ele designado.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Processo: 0005328-14.8.01.0000

Nº do Contrato: 18/2018

Modalidade de Licitação: Dispensa de licitação, art. 24, V, da Lei 8.666/93.

Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Acre e a Empresa – KELLYANA CHA-
GAS PINHO – EPP.

Objeto: Aquisição de material de consumo recarga de gás GLP e botijas Vazias 
para a Comarca de Cruzeiro do Sul.

Vigência: 13/04/2018 a 31/12/2018

Data de assinatura: 13/04/2018

Valor: R$2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais)

Fundamentação Legal: art. 24, V, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.
Fiscal do Contrato: A presente contratação será gerenciada e fiscalizada pelo 
titular da Diretoria Regional do Vale do Juruá – DRVJU ou Secretário da Dire-
ção do Foro das respectivas comarcas.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Processo: 0003445-95.2018.8.01.0000

Nº do Contrato: 22/2018

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial SRP nº 037/2017 – MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE.

Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Acre e a Empresa TENDA COMÉR-
CIO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Objeto: Prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial corretiva 
e pequenas reformas com fornecimento de peças, equipamentos, materiais 
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e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos 
diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil – SINAPI, nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre na capital e interior.

Vigência: A vigência do contrato terá início com sua assinatura e se estende-
rá por 3 (três) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 
meses.

Data de assinatura: 07/05/2018

Valor: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
Fiscal do Contrato: A fiscalização deste contrato está a cargo da titular da Di-
retoria Regional do Vale do Juruá (DRVJU) e da Diretoria Regional do Vale do 
Acre (DRVAC) ou de servidores designados pela Administração das respecti-
vas comarcas, que deverá também atestar as faturas/notas fiscais para fins de 
pagamento.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 48/2018
Processo nº: 0009088-68.2017.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 14/2018
 
Empresa registrada: DENTAL BÉLIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.043.808/0001-07.

Objeto: Aquisição de materiais médicos, odontológicos e fisioterápicos diver-
sos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Valor total do registro: R$ 14.585,05 (Quatorze mil quinhentos e oitenta e cinco 
reais e cinco centavos).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com eficácia a partir da publicação do seu 
extrato, no Diário da Justiça.

Gestor: Gerência de Bens e Materiais-GEMAT.

Signatários: Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Acre e JOSÉ PEDRO ROCHA ALVES.

Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 51/2018
Processo nº: 0009088-68.2017.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 14/2018
 
Empresa registrada: MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 08.738.035/0001-34.

Objeto: Aquisição de materiais médicos, odontológicos e fisioterápicos diver-
sos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Valor total do registro: R$ 1.219,45 (Um mil duzentos e dezenove reais e qua-
renta e cinco centavos).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com eficácia a partir da publicação do seu 
extrato, no Diário da Justiça.

Gestor: Gerência de Bens e Materiais-GEMAT.

Signatários: Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Acre e VANUZA DE OLIVEIRA.

Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 52/2018
Processo nº: 0009088-68.2017.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 14/2018
 
Empresa registrada: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.849.206/0001-00.

Objeto: Aquisição de materiais médicos, odontológicos e fisioterápicos diver-
sos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Valor total do registro: R$ 3.557,48 (Três mil quinhentos e cinquenta e sete 
reais e quarenta e oito centavos).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com eficácia a partir da publicação do seu 
extrato, no Diário da Justiça.

Gestor: Gerência de Bens e Materiais-GEMAT.

Signatários: Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Acre e ANA PAULA SAMPAIO PISSETTI.

Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 53/2018
Processo nº: 0009088-68.2017.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 14/2018
 
Empresa registrada: GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.464.383/0001-75.

Objeto: Aquisição de materiais médicos, odontológicos e fisioterápicos diver-
sos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Valor total do registro: R$ 8.941,60 (Oito mil novecentos e quarenta e um reais 
e sessenta centavos).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com eficácia a partir da publicação do seu 
extrato, no Diário da Justiça.

Gestor: Gerência de Bens e Materiais-GEMAT.

Signatários: Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Acre e LADIR IZABEL DE SOUZA.

Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 54/2018
Processo nº: 0009088-68.2017.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 14/2018
 
Empresa registrada: AMP HOSPITALAR EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o 
nº 16.698.619/0001-51.

Objeto: Aquisição de materiais médicos, odontológicos e fisioterápicos diver-
sos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

Valor total do registro: R$ 1.607,50 (Um mil seiscentos e sete reais e cinquenta 
centavos).

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, com eficácia a partir da publicação do seu 
extrato, no Diário da Justiça.

Gestor: Gerência de Bens e Materiais-GEMAT.

Signatários: Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Estado do Acre e ANTÔNIO PINTO DA COSTA.

Data da assinatura: 07 de maio de 2018.

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Processo Administrativo nº: 0001207-06.2018.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Juíza de Direito Adimaura Souza da Cruz
Assunto: Correição na Vara Cível da Comarca de Sena Madureira

Despacho nº 6349 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Considerando que a Juíza de Direito Adimaura Souza da Cruz permaneceu 
silente quanto à readequação do período correcional na Vara Cível da Comar-
ca de Sena Madureira, conforme orientação desta Corregedoria, reitere-se o 
despacho de Id 0375941, concedendo o prazo de 48 horas para manifestação.

2. O presente serve como ofício.

3. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça
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Processo Administrativo nº: 0003506-24.2016.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Corregedoria Geral da Justiça
Assunto: Interceptações telefônicas.

Despacho nº 6345 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Considerando o teor da Informação de Id 0384677, notifiquem-se os Juízes 
das unidades especificadas nos relatórios de Id’s 0352499 e 0384677 para 
que, impreterivelmente, no prazo de 15 (quinze) dias, adotem as providências 
pertinentes quanto à regularização do sistema afeto ao CNJ relativo às inter-
ceptações telefônicas, sob pena de responsabilização administrativa.

2. Decorrido o prazo consignado, retornem os autos à GEAUX para a reanálise 
pertinente.

3. O presente serve como ofício.

4. Publique-se. Cumpra-se.      

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0000918-10.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Corregedoria Geral da Justiça
Assunto: Fiscalização. Produtividade de Juiz Leigo e Conciliador. Processos 
submetidos a Juízes Leigos com prazo superior a 30 (trinta) dias.

Despacho nº 6317 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Destina-se o feito à fiscalização quanto à produtividade dos Juízes Leigos 
e Conciliadores, bem ainda dos processos submetidos aos Juízes Leigos com 
prazo superior a 30 (trinta) dias.

2. Em cumprimento ao despacho de Id 0382852, a DITEC presta a informação 
de Id 0387291, a qual determino a sua remessa a todos os Juizados Especiais 
do estado do Acre para conhecimento, registrando a disponibilização de filas 
específicas para os Juizados Especiais, conforme solicitado, bem ainda ressal-
tando alguns procedimentos que devem ser obedecidos para o efetivo controle 
dos processos submetidos aos Juízes Leigos.

3. Por meio da informação de Id 0390511, o Gerente de Fiscalização Judicial, 
responsável pelo acompanhamento em voga, justifica a ausência de fiscaliza-
ção no mês de abril em razão da implementação dos procedimentos relativos 
aos fluxos processuais dos Juizados Especiais solicitados à DITEC. Assim, 
tenho por justificado a suspensão do procedimento no mês em referência.

4. Cumprida à deliberação do item ‘2’, volva-se os autos à GEFIJ para que 
prossiga com as fiscalizações mensais devidas.

5. O presente serve como ofício.

6. Publique-se. Cumpra-se.      

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0009648-10.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Requerente: Fábio Lucas Telles de Menezes Andrade Sandim, Juiz de Direito 
Titular da 1ª Vara do Trabalho de Rio Branco, Vara Cível da Comarca de Se-
nador Guiomard
Requerido: Juízo Cível de Senador Guiomard
Assunto: Transferência de valores para conta judicial.

DECISÃO

Solicitação da Justiça do Trabalho. Transferência de valores para conta judi-
cial. Pendência de documentação pelo Oficiante. Arquiva.

1. O presente foi iniciado em razão do ofício de Id 0313415, no qual o Juiz do 
Trabalho Fábio Lucas Telles de Menezes Andrade Sandim noticia pendência 
quanto a ofícios endereçados à Vara Cível da Comarca de Senador Guiomard, 
que trata de transferência de valores para certa conta judicial.

2. Instado à manifestação a respeito dos fatos registrados, o Juiz de Direito 
Requerido informa que oficiou ao Demandante solicitando as informações per-
tinentes ao cumprimento da solicitação (Id 0367640).

3. Posteriormente, o servidor Lucas certificou, em 15.01.2018, que em contato 
telefônico com a Justiça do Trabalho teve ciência de que as informações solici-
tadas pelo Juízo Cível de Senador Guiomard serão prestadas somente após a 
atualização do crédito exequendo.

4. Destarte, considerando o expressivo lapso temporal decorrido sem que o 
Oficiante tenha encaminhado os dados pertinentes ao Demandado, conforme 
se afere dos autos nº 000937-96.2011.8.01.0009, reputa-se conveniente o ar-
quivamento do feito, eis que não resta qualquer providência a ser adotada por 
parte desta Corregedoria.

5. Ciência às partes, servindo a presente como ofício.

6. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0006221-39.2016.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Requerente: Juiz de Direito Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Assunto: Carta Precatória pendente de cumprimento.

DECISÃO

1. O feito noticia pendência quanto ao cumprimento de carta precatória ex-
pedida nos autos n. 0001328-65.2013.2013.8.01.0014 (Comarca de Ta-
rauacá) para cumprimento na Comarca de Manaus/AM (autos nº 0240477-
03.2017.8.04.0001).

2. Em consulta ao sitio do juízo deprecado, afere-se que os autos relativos à 
ordem em referência restaram baixados em 23.04.2018 (Id 0391212).

3. Diante disso, considerando que não consta no feito nº 0001328-
65.2013.2013.8.01.0014 qualquer documento que reporte ao cumprimento da 
referida precatória, informe o juízo deprecante, em 10 dias, se de fato rema-
nesce a pendência noticiada.

4. Confirmado o cumprimento da carta precatória em questão, arquive-se este 
feito, do contrário, volva-se à conclusão.

5. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0008763-30.2016.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Desembargador Eugênio Aquille Grandinetti, Corregedor-Geral 
da Justiça do TJPR, Corregedoria Geral da Justiça
Assunto: Celebração de convênio.

Despacho nº 6227 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Considerando que o feito encontra-se em fase de diligências visando a 
possível celebração de convênio destinado à coleta de material genético em 
outros Estados e envio para o exame de DNA, visando o atendimento dos 
beneficiários da justiça gratuita, conforme aponta o documento de Id 0388005, 
mantenha-se o feito da GEAUX pelo prazo de 90 (noventa) dias.

2. Publique-se. Cumpra-se.      

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0005737-87.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Vara Criminal da Comarca de Feijó
Assunto: Fiscalização. Processos conclusos há mais de 100 dias.
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Despacho nº 6090 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Trata-se de procedimento versando sobre a fiscalização de processos con-
clusos há mais de 100 dias.

2. Conforme registrado na informação de Id 0384800, requesta o Juiz de Direto 
da titular da Vara Criminal de Feijó por auxílio deste Órgão Administrativo, no 
sentido de oficiar à Polícia Civil visando à elaboração do ‘Laudo Definitivo da 
Droga apreendida nos autos de nº 0001860-71.2015.8.01.0013’, cosnideran-
do o esgotamento das tentativas até então implementadas neste sentido pelo 
mesmo.

3. Diante disso, em acolhimento ao pleito, ofície-se à Polícia Civil, com a pre-
tensão aqui delimitada.

4. Após, volva-se o feito à GEFIJ para o acompanhamento da demanda.

5. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0002944-44.2018.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Requerente: Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva
Assunto: Comunicação

DECISÃO

COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE AGENTE PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DESIG-
NADA. INTIMAÇÃO POSITIVA. POSSIBILIDADE DE PREJUÍZOS À AÇÃO 
PENAL. COMUNICAÇÃO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL. 
ARQUIVAMENTO.

1. Cuida-se de procedimento instaurado a partir de expediente enviado pelo 
Juiz de Direito Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva, respondendo pela 4ª 
Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, noticiando o não comparecimento 
do Agente de Polícia Civil Eros da Costa Calixto à audiência designada para a 
data de 02.04.2018, referente aos autos nº 0014377-76.2017.8.01.0001.

2. Dos documentos juntados, vê-se que a intimação do referido agente públi-
co fora devidamente comunicada ao Secretário de Estado de Polícia Civil em 
20.03.2018, sendo comunicada, em 22.03.2018, a notícia acerca de sua notifi-
cação para comparecimento ao juízo na data e hora designadas.

3. Pois bem. Em consulta ao Sistema de Automação da Justiça, verifica-se 
que muito embora o sobremencionado Agente de Polícia Civil não tenha com-
parecido à audiência designada nos autos nº 0014377-76.2017.8.01.0001, a 
audiência de instrução e julgamento ocorreu conforme o previsto, sendo deter-
minada a oitiva das vítimas por meio de carta precatória e, após, abertura de 
vistas as partes para alegações finais, a teor do Termo de Audiência acostado 
à fl. 06, do Documento ID nº 0381912.

4. Outrossim, debalde da realização da audiência ter se concretizado e seguir 
o feito seu trâmite processual, não se pode olvidar que a ausência de agente 
público devidamente intimado, sem as devidas justificativas, representa verda-
deiro prejuízo para a própria ação penal, vez que pode inviabilizar a persecu-
ção da verdade real que deve imperar em ações desta natureza.

5. Destarte, necessário se faz orientar aos agentes públicos acerca da rele-
vância de suas presenças às audiências para as quais sejam intimados, a fim 
de garantir não somente o regular trâmite processual, mas a observância de 
princípios constitucionais como ampla defesa e contraditório, além da duração 
razoável do processo.

6. Em face do exposto, comunique-se ao Secretário de Estado de Polícia Civil 
acerca do não comparecimento do Agente de Polícia Civil Eros da Cota Ca-
lixto à audiência designada para a data de 02.04.2018, referente aos autos 
nº 0014377-76.2017.8.01.0001, bem como que lhe sejam solicitados os bons 
préstimos no sentido de evitar que eventos desta natureza tornem a ocorrer.

7. Cópia da presente servirá como ofício.

8. Realizadas as comunicações, arquive-se.

9. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0002647-71.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Corregedoria Geral da Justiça
Assunto: Uso indevido do Tipo de Prisão ‘Domiciliar’ no sistema processual.

Despacho nº 6190 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Os Juízos Criminais foram instados à regularização quanto ao uso indevido 
do Tipo de Prisão ‘Domiciliar’ no sistema processual.

2. Em renovada análise do procedimento, constatou a Gerência de Fiscaliza-
ção Judicial a persistência da irregularidade nas seguintes unidades: Vara de 
Delitos de Drogas e Acidentes de Trânsito, Vara Criminal de Senador Guiomard 
e Vara Criminal de Tarauacá, conforme aponta o relatório de Id 0389488.

3. Desta feita, notifiquem-se as unidades em apreço, a fim de que adotem as 
providências devidas, no prazo de 10 dias, servindo o presente como ofício.

4. Decorrido o prazo consignado, volva-se o feito à GEFIJ para nova averigua-
ção e, remanescendo pendência, à conclusão.

5. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0002443-27.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Interessado: Corregedoria Geral da Justiça

Despacho nº 6353 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Trata-se de notícia relacionada a ausência de policiais em audiências.

2. Após o envio do documentos de Id’s 0392963 e 0392969 ao Comando Geral 
da Polícia Militar, permaneçam os autos na GEAUX pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, em caso do não aporte das informações solicitadas em prazo inferior.  

3. Publique-se. Cumpra-se.      

Rio Branco, 04 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0003365-34.2018.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: GACOG
Requerente: Daiany da Silva Cruz, Interina da Serventia Extrajudicial de Ca-
pixaba

DECISÃO

Equívocos no lançamento dos valores de ‘selos extrajudiciais’. Erro decorrente 
de defeito no Sistema Cartorário utilizado pela Serventia Extrajudicial. Inexis-
tência de danos aos usuários e aos Fundos do Poder Judiciário do Estado do 
Acre. Autorização exarada pela COGER/AC para a retificação do erro, median-
te alteração dos valores no Portal E-selo. Demanda saneada. Arquivamento 
dos autos. 

1. Cuida-se de demanda oriunda da Serventia Extrajudicial da Comarca de Ca-
pixaba (ID’s 0390434 e 0390803), solicitando a alteração de valores atribuídos 
erroneamente aos emolumentos informados nos selos digitais AF927657-02, 
AF927658-00, AF927659-09 e AF927660-05, todos utilizados em 20.04.2018, 
no importe, respectivamente, de R$ 197,24 (cento e noventa e sete reais e 
vinte e quatro centavos), R$ 284,37 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e 
sete centavos), R$ 280,36 (duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) e 
R$ 323,95 (trezentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos).

2. Da leitura das razões explicitadas pela Requerente, os equívocos no lança-
mento dos selos decorrem de erros no sistema cartorário utilizado pela Ser-
ventia Extrajudicial (Sistema Extradigital), porquanto foram lançados escorrei-
tamente os valores dos títulos que instruíram o ato a ser praticado (protesto), 
porém, o sistema gerou valores divergentes daqueles previstos na Tabela de 
Emolumentos.

3. Instada a se manifestar sobre as ocorrências narradas na inicial, a Gerência 
de Fiscalização Extrajudicial informa que os erros já foram retificados no Sis-
tema Cartorário da Serventia, bem ainda que se faz necessário o saneamento 
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das incongruências no âmbito do Portal e-selo, a fim de evitar geração de 
receita fictícia para a Serventia e para os Fundos do Poder Judiciário.

4. Nessa senda, reputando-se que o erro foi noticiado pela Interina de forma 
voluntária, assim como que as incongruências não ensejaram prejuízos as 
partes, restando tão somente corrigir o equívoco no Portal E-selo, determino 
à Gerência de Fiscalização Extrajudicial que deflagre providências voltadas à 
retificação dos valores no Portal E-selo, a fim de lançar os emolumentos escor-
reitos e correlatos aos atos relatados na inicial.

5. Atribuam-se os autos à GEFEX para o efetivo cumprimento das determina-
ções assinaladas

6. Ultimadas as providências acima demandadas, certificadas as ocorrências 
e, caso inexistam outras questões a serem dirimidas por esta Corregedoria-
-Geral da Justiça, arquivem-se os autos.

7. Ciência à Requerente.

8. Cópia da presente servirá como ofício.

9. Publique-se e cumpra-se.

Rio Branco, 07 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0009746-92.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Assessoria Militar - ASMIL 
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Compra de switch, conforme item 04, do Termo de Referência, des-
tinado à utilização na rede lógica para interligar as câmeras de segurança do 
Poder Judiciário do Estado do Acre

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico, com a finalidade de registrar preços visando 
à compra de switch, conforme item 04, do Termo de Referência, destinado à 
utilização na rede lógica para interligar as câmeras de segurança do Poder 
Judiciário do Estado do Acre.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0385713) e a minuta de edital 
(doc. 0387620) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Referência 
(doc. 0385918).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, Parecer ASJUR (doc. 0390363).
A Diretoria de Logística, manifestando-se pela deflagração do certame (doc. 
0392215).
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisição, 
AUTORIZO a abertura do certame.
Por se tratar de mero registro de preços, fica dispensada informação de dispo-
nibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que trata 
a Lei Complementar n. 101/2000, art. 16.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.

Publique-se.
 
Rio Branco-AC, 03 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 07/05/2018, às 12:04, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0009746-92.2017.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
22/2018. Tipo: Menor preço por Item. Objeto: Compra de switch, conforme item 
04, do Termo de Referência, destinado à utilização na rede lógica para interli-
gar as câmeras de segurança do Poder Judiciário do Estado do Acre. LOCAL E 
DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: A licitação será realizada em ambiente 
virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 22 de maio de 2018, às 10:30h 
(horário de Brasília). Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos 
telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 7 de maio de 2018.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS
 
Nº 1018, de 3.5.2018 – Concede uma diária, em complementação à Portaria nº 
688/2018, ao servidor Antônio Rodrigues Vidal, Técnico Judiciário, matrícula 
1480-0, conforme Relatório de Viagem.

Nº 1019, de 3.5.2018 – Concede uma diária, em complementação à Portaria nº 
689/2018, ao servidor José Nilson Costa do Nascimento, Técnico Judiciário, 
matrícula 2952-1, conforme Relatório de Viagem.
 
Nº 1020, de 3.5.2018 – Considerando o teor do Ofício nº 21/2018, oriundo da 
Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco; designa a servidora 
Francyelle Melissa da Silva Costa, Técnico Judiciário, matrícula 7065-0, para 
responder pelo cargo de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, 
código CJ5-PJ, da Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco, no 
período de 3 a 4 de maio do corrente ano, tendo em vista o afastamento da 
titular, por motivo de folgas.

Nº 1026, de 3.5.2018 – Considerando o teor do Comunicado Inteno nº 
026/2018, oriundo do Setor de Administração de Edifício dos Juizados Espe-
ciais e de Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco; retifica os termos da 
Portaria n° 693/2018, devendo-se considerar a substituição do servidor José 
Irenildo Freitas de Lima, no período de 14 de maio a 12 de junho do corrente 
ano.

DIRETORIA DE FORO
PORTARIA N.º 1024/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DESTA COMARCA DE 
CAPIXABA/AC, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

Considerando que compete ao Juiz elaborar a escala de plantão, conforme 
Resolução n.º 161/2011, de 09.11.2011, do Pleno Administrativo do Tribunal de 
Justiça do Acre, publicada no Diário da Justiça nº 4.558, de 18.11.2011.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer a escala de plantão semanal, fins de semana e feriados da 
Comarca de Capixaba:
MAIO DE 2018

Servidores
No período de 01º a
04/05/2018  

Servidor: OSMAR PEREIRA XAVIER
Tel.: (68) 9 8408-0670

No período de 05 a
11/05/2018

Servidor: JANINE CECÍLIA ROMANA C. SANTOS
Tel.: (68) 9 8427-2421

No período de 12 a
18/05/2018

Servidor: JOÃO NEUDO DA SILVA GOMES 
Tel.: (68) 9 8416-4108

No período de 19 a
25/05/2018

Servidor: OSMAR PEREIRA XAVIER
Tel.: (68) 9 8408-0670

No período de 26 a 
31/05/2018 

Servidor: SILVANA A. DA SILVA SZILAGYI 
Tel.: (68) 9 8418-1815

Oficial de Justiça
Nos dias 01º a
31/05/2018

Vara Única
Oficial de Justiça: IGOR FLORENTINO P. E SILVA
Tel.: (68) 9 8402-9695 / 9 8405-9448

Plantão noturno Magistrado(a) e Assessor(a)
Período de 01º a 31/05/2018, 
com exceção dos finais de 
semana e feriados, conforme 
artigo 3º da presente Portaria.

JUÍZA: DRA. LOUISE KRISTINA L. DE O. SANTANA
ASSESSORA: VERONICA FREIRE DE MENEZES
Tel: (68) 99967-5727

Art. 2º - Publicar escala de plantão no Diário da Justiça, sendo que os plan-
tonistas devem observar criteriosamente o teor da Resolução nº 161/2011 do 
Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Art. 3º - No que tange aos plantões dos finais de semana e feriados, no tocante 
aos(as) magistrados(as) e assessores, estes são objetos de portaria distin-
ta, expedida em conjunto com as Unidades de Capixaba, Senador Guiomard,  
Plácido de Castro e Acrelândia.
Art. 4º Se necessária a convocação do Supervisor do Foro, Carpegiany Costa 
de Brito ou seu substituto, para sanar algum problema administrativo da Uni-
dade, bastará acioná-lo no telefone (68) 9 8412-6715 e/ou o telefone de seu 
substituto.
Art. 5º Encaminhar cópia ao Ministério Público, Comandante da Polícia Militar, 
Delegado da Polícia Civil e Conselho Tutelar.
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Art. 6 º Encaminhar cópia desta portaria à Diretoria de Pessoas.

Capixaba-AC, 03 de maio de 2018.

LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA SANTANA
JUÍZA DE DIREITO 

PORTARIA Nº 1084/2018

O Juiz de Direito Afonso Braña Muniz, Diretor do Foro em exercício da Co-
marca Senador Guiomard – AC, no uso de suas atribuições legais e regula-
mentares.
 
CONSIDERANDO o teor da Portaria 046/2018, do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Acre, que instituiu o “calendário dos feriados e pontos facultativos a ser 
aplicado ao Judiciário acreano, no período compreendido entre 1º de janeiro 
a 31 de dezembro de 2018, sem prejuízo dos plantões judiciários”, ficando ao 
encargo do Juiz Diretor do Foro da Comarca, aderir ou não aos pontos faculta-
tivos municipais (art. 2º, parágrafo único).
 
CONSIDERANDO, ainda, o Decreto Municipal nº 10, de 10/01/2018, que de-
clarou feriado municipal o dia 14 de maio de 2018, em razão das festividades 
de comemoração ao “Aniversário do Município”, no âmbito da Administração 
do Município de Senador Guiomard.
 
CONSIDERANDO, também, que a Lei Municipal nº 105/2015 instituiu a data 
de 18 de maio para comemoração do Dia Municipal da Marcha para Jesus, 
sendo declarado Ponto Facultativo por força do Decreto Municipal nº 10, de 
10/01/2018.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Aderir ao Feriado Municipal nesta Comarca, no dia 14 de maio de 2018 
(segunda-feira), bem como aderir ao Ponto Facultativo Municipal no dia 18 de 
maio de 2018 (sexta-feira) e, em consequência, suspender o expediente foren-
se, em virtude das comemorações alusivas ao “Aniversário do Município” e ao 
“Dia Municipal da Marcha para Jesus”, respectivamente.
 
Art. 2º Escalar para atuar durante o plantão judiciário no dia 14 de maio de 
2018, nos casos considerados urgentes o Juiz de Direito AFONSO BRAÑA 
MUNIZ e os servidores JOCILENE ARINO N. MEDEIROS (Técnico Judiciário 
- telefone 99907-3668), e HERMENEGILDO C. OLIVEIRA (Oficial de Justiça - 
telefone nº 99977-3759).
 
Art. 3º Escalar para atuar durante o plantão judiciário no dia 18 de maio de 
2018, nos casos considerados urgentes o Juiz de Direito ROMÁRIO DIVINO 
FARIA e os servidores RAMON PACÍFICO BEZERRA (Técnico Judiciário - te-
lefone 99212-6663), e FRANCISCO ELISEUDO B. FREIRE (Oficial de Justiça 
- telefone nº 9933-3854).
 
Art. 4º Determinar o envio de cópia desta Portaria para Presidência do Tribunal 
de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, Diretoria de Gestão de Pessoas 
(OF/CIRC/COGER Nº 46/2010), Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar, OAB/
AC e Ministério Público e Defensoria Pública.
 
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico e no átrio do Fórum.
 
Senador Guiomard (AC), 07 de maio de 2018.

Afonso Braña Muniz
JUIZ DE DIREITO

VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DA 

COMARCA DE RIO BRANCO
PORTARIA N.º 09/2018

A MM. Juíza de Direito, Dra. Shirlei de Oliveira Hage Menezes, da Vara de 
Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco, no uso de suas atribuições 
legais,  

Considerando o teor da PORTARIA n.º 05/2018, da DIREF/RB que estabele-
ceu o Plantão Judiciário para o mês de MAIO do ano em curso,

Considerando o contido no Provimento n.º 08/2011, da COGER, que dispõe 
sobre o regime de plantão judiciário no Primeiro Grau de jurisdição,

RESOLVE:

Estabelecer a escala de servidores no PLANTÃO JUDICIÁRIO do dia 27 de 
maio de 2018 (domingo), na forma e horários a seguir discriminados:

SERVIDORES CARGO HORÁRIO

Francyelle Melissa da Silva Costa Técnico Judiciário 08h às 13h e das 15h às 18h

Aurenir Pinheiro Sabala Técnico Judiciário 07h às 14h

Marco Aurélio Torres Leal Técnico Judiciário 11h às 18h

Dayse Mourão de Araújo Ramalho Analista Judiciário 08h às 13h e das 15h às 18h

Grazielle Outramário Wutzke Técnico Judiciário 08h às 13h e das 15h às 18h

Alynne do Nascimento Teixeira Técnico Judiciário 08h às 13h e das 15h às 18h

Glenda Awstin Braga de Souza Assessora de Juiz 08h às 13h e das 15h às 18h

2) Para fins do que dispõe o Provimento n.º 08/2011, da COGER, art. 5º, pará-
grafo único, encaminhe-se cópia desta à Diretoria de Recursos Humanos para 
as providências que lhe compete, com relação ao benefício compensatório dos 
servidores acima escalados.

3) Dê-se-lhes ciência, publique-se e cumpra-se.

Rio Branco – AC, 03 de maio de 2018.

Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE CRUZEIRO DO SUL

P O R T A R I A   Nº 08/2018
 
O DOUTOR ERIK DA FONSECA FARHAT, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO ACRE, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... E TENDO EM VISTA O DISPOSTO 
NO PROVIMENTO 004/2007, CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA E REGISTRAL 
DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE.
 
RESOLVE:
 
I- SUBMETER A INSPEÇÃO ORDINÁRIA no dia 05 de junho do corrente ano, 
os serviços a cargo da Serventia de Registro Civil das Pessoas Naturais da 
Comarca de Marechal Thaumaturgo  e do Tabelionato de Notas, determinando 
as seguintes providências:
 
a) Que seja mantido à disposição do Juiz Corregedor no dia acima citado, 
todos os papéis, documentos, livros, registros e processos pertencentes aos 
Cartórios Extrajudiciais;
 
b) Que faça publicar Edital de Inspeção para conhecimento dos interessados;
 
c) Nomeio para auxiliar os trabalhos Roberval Carvalho Pereira e José Fábio 
Araújo Lima dos Santos como Auxiliares.
 
d) Publique-se. Encaminhe-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça do Acre.
 
Cruzeiro do Sul/AC, 07 de maio de 2018.
 
Erik da Fonseca Farhat
Juiz de Direito
 
EDITAL DE INSPEÇÃO
 
O DOUTOR ERIK DA FONSECA FARHAT, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO ACRE, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... E TENDO EM VISTA O DISPOSTO 
NO PROVIMENTO 004/2007, CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA E REGISTRAL 
DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE.
 
Faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele tomar conhecimento, 
que no dia 05 de junho de 2018, a partir das 11h00min, serão iniciados os 
trabalhos de INSPEÇÃO ORDINÁRIA, dos serviços à cargo das Serventias 
Extrajudiciais da Comarca de Marechal Thaumaturgo, oportunidade em que 
serão tomados por termos, para providências cabíveis todas as reclamações 
do público em geral.
 
E, para conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente 
Edital que será publicado e afixado no local público de costume. Dado e pas-
sado nesta cidade de Cruzeiro do Sul, aos 07 dias do mês de maio de 2018. 
Eu, ................................................Andréia Mota Lima Vasconcelos-Diretora de 
Secretaria, digitei e subscrevi.
 
Cruzeiro do Sul/AC, 07 de maio de 2018.
 
Erik da Fonseca Farhat
Juiz de Direito
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V - EDITAIS E DEMAIS
PUBLICAÇÕES

Autos n.º  0001639-56.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>
Denunciado Felipe Castro da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
 
ACUSADO FELIPE CASTRO DA SILVA, Brasileiro, Convivente, ser-
viços gerais, mãe Deurizene Barros Braga, natural de Rio Branco - AC, ora 
encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual 
pela internet.

ADVERTÊNCIA     Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das pro-
vas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO   Em se tratando de processo eletrônico, a visu-
alização das peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do 
Poder Judiciário na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a 
ser obtida na Secretaria deste Juízo. 

SEDE DO JUÍZO     Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69900-
160, Fone: 3211-5446, Rio Branco-AC

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2018.

Marcelo Angeli Roza
Diretor de Secretaria 
 
Leandro Leri Gross
Juiz de Direito 

Autos n.º  0708019-88.2016.8.01.0001 
Classe Procedimento Comum
Requerente Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - Depasa
Requerido Cic Construções e Comercio Ltda e outro

EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)
 
DESTINATÁRIO Engenharia Elétrica e de Sistemas LTDA. – ENGEL, atu-
almente em local incerto e desconhecido, e que já se localizou na Estrada do 
Calafate, nº 1.119, Residencial Jardim Furtado, Calafate, CEP 69914-310, Rio 
Branco/AC.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que 
se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, 
querendo, oferecer resposta em 15 (quinze) dias úteis, contados do transcurso 
do prazo deste edital, nos termos dos arts. 335, 146, 343, 219 e 231, IV do 
CPC/15, e conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, dispo-
nível por meio de consulta processual na Internet.

PRAZO DO
EDITAL 20 dias úteis (art. 257, III e art. 219 do CPC) – a iniciar-se  após a 
data da publicação.

PRAZO PARA RESPOSTA 15 dias úteis (art. 335 e art. 219 do CPC) – a 
iniciar-se após o prazo do edital.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação no prazo mencionado, um 
Defensor Público será nomeado curador especial do revel (art. 257, IV do 
CPC).

OBSERVAÇÃO Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 

Secretaria deste Juízo. 

SEDE DO JUÍZO   Fórum Barão do Rio Branco, Rua Benjamin Constant, nº 
1165, Centro, CEP 69900-064, Rio Branco/AC. Fone: 3211-5486. E-mail: vafa-
z2rb@tjac.jus.Br.

Rio Branco/AC, 23 de fevereiro de 2018.

Marilson Lima Macêdo
Diretor de Secretaria  

Mirla Regina da Silva
Juíza de Direito 

Autos n.º  0000003-89.2012.8.01.0014 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor Justiça Pública
Indiciado Francisco Edivan Amorim dos Santos “João”

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  60 dias)

ACUSADO FRANCISCO EDIVAN AMORIM DOS SANTOS “JOÃO”, 
brasileiro, Solteiro, carpinteiro, pai Altemir Batista dos Santos, mãe Devanir 
Marques Machado, Nascido/Nascida 25/05/1979, Igarapé Joaci, Colônia Rosa 
Maria, próximo à Escola São Sebastião, anexo II, CEP 69970-000, Tarauacá – 
AC. Proceder a intimação via rádio local.

FINALIDADE Posto isso, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido 
formulado na denúncia, aplico o princípio da correlação, procedo a emendatio 
libelli prescrita no artigo 383 do Código de Processo Penal, e condeno o acu-
sado FRANCISCO EDIVAN AMORIM DOS SANTOS, devidamente qualificado 
nos autos, nas penas do, nas penas do art. 129, parágrafo 1º, I e III, do Código 
Penal.

ADVERTÊNCIA     Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das pro-
vas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO  Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 
Secretaria deste Juízo. 

SEDE DO JUÍZO     Av: Antônio Frota, 370, Centro - CEP 69970-000, Fone: 
(68) 3462 -131, Tarauaca-AC

Tarauacá-AC, 26 de fevereiro de 2018.

Maria José de Oliveira Leão
Diretora de Secretaria
 
Guilherme A. Nascimento Fraga
Juiz de Direito  

Autos n.º  0700398-64.2017.8.01.0014 
Classe Procedimento Comum
Requerente Albertina Florenço da Silva
Requerido Francisca das Chagas da Silva e Souza e outros

EDITAL DE CITAÇÃO
(Citação - Genérico - Prazo: 30 dias)
 
DESTINATÁRIO HERDEIROS INCERTOS E NÃO SABIDO DO FALECIDO 
FRANCISCO TOMAZ DA ROCHA NETO.

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o destinatário acima, que 
se acha em lugar incerto e desconhecido, para ciência da presente ação e, 
responder, querendo, no prazo abaixo, contado do transcurso do prazo deste 
edital, conforme petição inicial, documentos e respectivo despacho, disponí-
veis mediante consulta processual pela internet.

PRAZO 20 (vinte) dias. 

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o 
destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela 
parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).. 

OBSERVAÇÃO  Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 
Secretaria deste Juízo. 
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SEDE DO JUÍZO   Av: Antônio Frota, 370, Centro - CEP 69970-000, Fone: 
(68) 3462 -1314, Tarauacá-AC - E-mail: vaciv1tr@tjac.jus.br.

Tarauacá-AC, 20 de abril de 2018.

Raimundo Lucivaldo Firmino do Nascimento
Diretor de Secretária
 
Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito 

Autos n.º  0700098-05.2017.8.01.0014 
Classe Averiguação de Paternidade
Requerente Ana Júlia Domingo Pereira Kaxinawá
Réu Herdeiros de Hermildo Sales Kaxinawá

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Audiência) 

DESTINATÁRIO HERDEIROS DE HERMILDO SALES KAXINAWÁ, Brasi-
leiro, lugar incerto e não sabido, CEP 69970-000, Tarauacá - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado destinatário acima para 
comparecimento à audiência de instrução e julgamento, designada para dia 
29/05/2018, às 09:30h, na sala de audiências desta Vara, no endereço abaixo.

OBSERVAÇÃO As partes deverão comparecer a referida audiência, acom-
panhada de advogado e testemunhas, no máximo 03 (três) independente de 
intimação.

SEDE DO JUÍZO   Av: Antônio Frota, 370, Centro - CEP 69970-000, Fone: 
(68) 3462 -1314, Tarauacá-AC - E-mail: vaciv1tr@tjac.jus.br.

Tarauacá-AC, 19 de abril de 2018.

Raimundo Lucivaldo Firmino do Nascimento
Diretor de Secretária
 
Guilherme Aparecido do Nascimento Fraga
Juiz de Direito 

Autos n.º  0700948-63.2015.8.01.0003 
Classe Procedimento Comum
Requerente Thales Henrique Silva e outro
Requerido Gabriel Prudente Ferreira

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo:  20  dias)

DESTINATÁRIO GABRIEL PRUDENTE FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
soldado do exército 

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, 
que se acha em lugar incerto e desconhecido, para atender ao objetivo abaixo 
mencionado, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste 
edital.

OBJETIVO Tomar ciência da sentença de fl. 107/111.

PRAZO 15 (quinze) dias.. 

SEDE DO JUÍZO   Av. Geny Assis, s/nº, Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira, 
Centro - CEP 69932-000, Fone: (68) 3546-3175, Brasiléia-AC - E-mail: vaciv-
1br@tjac.jus.br.
 
Brasileia-AC, 23 de abril de 2018.

Veralice Meira Rocha de Freitas
Diretor(a) Secretaria
 
Gustavo Sirena
Juiz de Direito 

Autos n.º  0700669-09.2017.8.01.0003 
Classe Inventário
Inventariante Nilberto Souza da Silva
Inventariado Miracelia da Silva Campos

EDITAL DE CITAÇÃO
(Citação - Genérico - Prazo: 20 dias)
 
DESTINATÁRIO Herdeiros incertos de MIRACELIA DA SILVA CAMPOS, 
Brasileiro, RG 0015884SSP/AC, CPF 363.741.302-78, pai José Carlos Cam-

pos, mãe Eliete Alexandre da Silva, Nascido/Nascida 14/11/1972, natural de 
Brasiléia - AC, CEP 69932-000, Brasiléia - AC

FINALIDADE CITAR o destinatário acima para os termos do inventário 
e partilha, em epígrafe, ciente de que terá vista dos autos pelo prazo comum 
de 15 (quinze) dias, para se manifestar sobre as primeiras declarações, em 
conformidade com o disposto no artigo 627 do CPC/2015.

ADVERTÊNCIA Não sendo contestada a ação, no prazo mencionado, o 
destinatário será considerado revel e as alegações de fato formuladas pela 
parte autora serão presumidas verdadeiras (art. 344 do CPC/2015).. 

OBSERVAÇÃO  Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 
Secretaria deste Juízo. 
 
SEDE DO JUÍZO   Av. Geny Assis, s/nº, Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira, 
Centro - CEP 69932-000, Fone: (68) 3546-3175, Brasiléia-AC - E-mail: vaciv-
1br@tjac.jus.br.

Brasileia-AC, 11 de abril de 2018.

Veralice Meira Rocha de Freitas
Diretor(a) Secretaria
 
Gustavo Sirena
Juiz de Direito 

Autos n.º  0009051-09.2015.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Indiciado Nadson Rigleison da Costa Oliveira

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo:  60 dias)

DESTINATÁRIO NADSON RIGLEISON DA COSTA OLIVEIRA, Brasilei-
ro, Convivente, agricultor, RG 1018990-4SSP/AC, CPF 986.432.742-91, pai 
Cleiton Alves de Oliveira, mãe Malriete Chaves da Costa, Nascido/Nascida 
24/07/1988, de cor Outro, natural de Rio Branco - AC, Outros Dados: 9213-
5905, Invasão da Sapolandia, casa verde com varanda atras da Ferroacre, Rio 
Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, 
que se acha em lugar incerto e desconhecido, quanto ao teor da sentença 
prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte inferior deste edital, 
bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no lapso de tempo 
abaixo mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.

DECISÃO Expeça-se alvará de devolução de fiança.

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 04 de maio de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0000198-74.2016.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Denunciado Elielson Nonato Gomes

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Prazo:  60 dias)

DESTINATÁRIO ELIELSON NONATO GOMES, Brasileiro, Casado, ope-
rador de caldeira (Laminados Triunfo - Parque Industrial), RG 341971-SSP/
AC, CPF 673.358.102-72, pai Raimundo Gomes Filho, mãe Raimunda Nonato 
Gomes, Nascido/Nascida 18/10/1980, natural de Xapuri - AC, Rua Serra do 
Moa, Residencial Rosa Linda, Qd-14, Cs-17, Santo Afonso, trabalho: Lamina-
dos Triunfo / Parque Industrial, 9604-1409 e 9955-9133, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica intimado o destinatário acima, 
que se acha em lugar incerto e desconhecido, quanto ao teor da sentença 
prolatada, conforme a parte conclusiva transcrita na parte inferior deste edital, 
bem como para interpor o respectivo recurso, querendo, no lapso de tempo 
abaixo mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.



Rio Branco-AC, terça-feira
8 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.113158 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

DECISÃO Verifico, portanto, que a Sentença que encerrou este feito 
foi omissa em relação a fiança recolhida e, neste momento, com fundamento 
nos arts. 336 e 337, ambos do Código de Processo Penal, determino a devolu-
ção da fiança recolhida à pág. 32/33.

 SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 27 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801902-55.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Francisco Miller Pereira Silva

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO FRANCISCO MILLER PEREIRA SILVA, Brasileiro, Soltei-
ro, servente, RG 10402950, CPF 014.874.312-95, mãe Francisca das Chagas 
Pereira Silva, Nascido/Nascida 07/02/1992, natural de Jordão - AC, Rua Ami-
zade, 09, Próximo Escola Edilson Façanha, Novo Calafate, CEP 69900-000, 
Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801786-49.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Elizeu da Silva Rocha

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO ELIZEU DA SILVA ROCHA, Brasileiro, Convivente, Auxiliar 
de Carpinteiro, RG 311665, CPF 958.904.592-87, pai Francisco Vieira da Ro-
cha, mãe Francisca da Silva Rocha, Nascido/Nascida 14/06/1978, natural de 
Porto Acre - AC, Mora na casa da irrmã, 56, Comercial: Segurança - Cidade do 
Povo, Jorge Lavocat, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-

710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801919-91.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Raimundo Viana Mendes

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO RAIMUNDO VIANA MENDES, Brasileiro, Casado, RG 
165930, CPF 650.361.072-68, pai Fernandes Mendes da Silva, mãe Zilda Via-
na Mendes, Nascido/Nascida 17/07/1962, natural de Tarauacá - AC, Trav. Em-
baúba, Casa em frente ao Lixão da PREF., Montanhês, CEP 69900-000, Rio 
Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801844-52.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Francisco de Assis Ferreira Reis

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA REIS, Brasileiro, RG 
10589341, pai Antônio José da Silva Reis, mãe Angela Maria Ferreira, natural 
de Rio Branco - AC, Rua Santo Afonso, 515, Beco da Cacimba, Nova Esperan-
ça, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 
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Autos n.º  0801832-38.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Jonas de Oliveira Silva

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO JONAS DE OLIVEIRA SILVA, Brasileiro, RG 400904, pai 
Raimundo Nonato da Silva, mãe Francisca de Oliveira Silva, Nascido/Nascida 
09/06/1982, Ramal da Judia, 529, Seis de Agosto, CEP 69900-000, Rio Branco 
- AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801988-26.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Raimundo Nonato Carvalho de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO RAIMUNDO NONATO CARVALHO DE SOUZA, Brasilei-
ro, pai João José Gomes de Souza, mãe Francisca Ilma Carvalho de Souza, 
Nascido/Nascida 15/04/1995, natural de Sena Madureira - AC, Ramal da Paxi-
úba, Santa Maria, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801985-71.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fatom Eliuson Nascimento Figueiredo

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO ELIUSON NASCIMENTO FIGUEIREDO, Brasileiro, Sol-
teiro, Apontador, RG 464417, CPF 004.368.402-51, pai José Figueiredo, mãe 

Maria Madalena Nascimento Figueiredo, Nascido/Nascida 02/08/1984, natural 
de Rio Branco - AC, Travessa Colombo, 51, Capoeira, CEP 69910-090, Rio 
Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0802084-41.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Rickson Guimarães Silva

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO RICKSON GUIMARÃES SILVA, Brasileiro, Amasiado, au-
xiliar de vendas, RG 461532, CPF 008.713.602-33, pai Francisco de Sousa 
Silva, mãe Rozaria Tenoro Guimarães, Nascido/Nascida 29/04/1990, natural 
de Senador Guiomard - AC, Trav. Fortaleza, 45, Tancredo Neves, CEP 69900-
000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801904-25.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Warlison de Freitas dos Santos

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO WARLISON DE FREITAS DOS SANTOS, Brasileiro, RG 
1377448, pai José Carlos dos Santos, mãe Josinete de Freitas dos Santos, 
Nascido/Nascida 10/09/1990, natural de Guajará-Mirim - RO, Rua Nascente, 
238, Apto. 01, Recanto dos Buritis, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
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documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801924-16.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Raimunda Souza de Oliveira

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO RAIMUNDA SOUZA DE OLIVEIRA, Brasileiro, Conviven-
te, Domestica, RG 159631, CPF 434.247.672-04, pai José Gomes de Olivei-
ra, mãe Raimunda Pereira de Souza, Nascido/Nascida 01/09/1962, natural de 
Rio Branco - AC, Tucurui, 135, Próximo ao Comercial Rocha, Palheiral, CEP 
69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801925-98.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Luciano da Silva Aquino

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO LUCIANO DA SILVA AQUINO, Brasileiro, Solteiro, RG 
11157976, CPF 940.138.702-82, pai Francisco Domingos da Silva, mãe Aris-
te da Silva Aquino, Nascido/Nascida 04/10/1994, natural de Rio Branco - AC, 
Estrada da Transacreana, S/N, Ramal Barro Alto, próx. à Escola Rural Bom 
Jardim, Zona Rural, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0802073-12.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Antônio Souza Castelo Branco

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO ANTÔNIO SOUZA CASTELO BRANCO, Brasileiro, RG 
319301, pai Manoel Costa Castelo Branco, mãe Edilsa Fernandes de Souza, 
Nascido/Nascida 12/07/1973, Amadeo Barbosa, Atrás da super som, Areial, 
CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801645-30.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Ronaldo Braga de Paula Junior

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO RONALDO BRAGA DE PAULA JUNIOR, Brasileiro, Sol-
teiro, estudante, RG 10156739, CPF 886.449.012-49, pai Ronaldo Braga de 
Paula, mãe Antonia Astrogilda Maciel, Nascido/Nascida 17/02/1989, natural de 
Rio Branco - AC, Estrada da Sobral, casa em Alvenaria sem pintura que esta à 
venda, 1459, , fone: 99532436, Sobral, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 
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Autos n.º  0801278-06.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Denunciado João Batista Silva de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO JOÃO BATISTA SILVA DE SOUZA, Brasileiro, Casado, 
carpinteiro, RG 218829, CPF 617.489.782-68, pai Francisco Nonato de Sou-
za, mãe Maria Augusta da Silva, Nascido/Nascida 14/08/1977, natural de Rio 
Branco - AC, Travessa São João, 216, prox. ao residencial Samaúma, Vitoria, 
CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801199-27.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Devedor Mario Jorge de Oliveira Souza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO MARIO JORGE DE OLIVEIRA SOUZA, Brasileiro, Convi-
vente, RG 338313, CPF 665.986.722-87, pai José Ferreira de Souza, mãe 
Antonia de Oliveira Souza, Nascido/Nascida 19/09/1980, natural de Tarauacá 
- AC, Poços de Caldas, 999, Cidade Nova, CEP 69901-480, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0002414-71.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Indiciado Carlos Gilvanio de Carvalho Holanda

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO CARLOS GILVANIO DE CARVALHO HOLANDA, Brasilei-

ro, Convivente, carpinteiro, RG 315778-SSP/AC, pai Carlos Gilberto campos 
Holanda, mãe Maria do Socorro de Carvalho, Rua João Pessoa, 479, Conjunto 
Waldemar Maciel, 99940-2194, Bairro: Calafate, CEP 69900-000, Rio Branco - 
AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801497-19.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Antônio Delson Teixeira Barbosa

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
[
ACUSADO ANTÔNIO DELSON TEIXEIRA BARBOSA, Brasileiro, pe-
dreiro, pai Jonas Correia Barboza, mãe Antônia Teixeira de Paiva, Nascido/
Nascida 21/09/1977, natural de Porto Walter - AC, Travessa Feijó, 105, Após o 
Supermercado Premissa, Recanto dos Buritis, CEP 69900-000, Rio Branco - 
AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801491-12.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Luiz Eduardo da Rocha Vasques

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
[
ACUSADO LUIZ EDUARDO DA ROCHA VASQUES, Brasileiro, Sol-
teiro, pai Edilson Nonato Vasques, mãe Rosilda Lustosa da Rocha, Nascido/
Nascida 19/10/1996, natural de Rio Branco - AC, Rua Joaquim Macedo, 23 OU 
1246, beco ao lado da Igreja Deus é Amor, 99996-5705, São Francisco, CEP 
69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
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responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801805-55.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Amilcar da Silva Araújo

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
[
ACUSADO AMILCAR DA SILVA ARAÚJO, Brasileiro, Solteiro, repre-
sentante comercial, RG 154219, CPF 412.300.432-68, pai José Valdomiro de 
Araújo, mãe Maria de Nazaré da Silva, Nascido/Nascida 17/09/1965, natu-
ral de Eirunepe - AM, Polo Wilson Pinheiro, Zona Rural, Transacreana, CEP 
69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0005317-50.2015.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Indiciado Francisco Vanderley Amorim

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO FRANCISCO VANDERLEY AMORIM, Brasileiro, Solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, RG 428539/AC, mãe Francisca das Chagas Amo-
rim, Nascido/Nascida 04/07/1983, natural de Tarauacá - AC, Rua Tabosa, 202, 
João Paulo, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 

consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0802173-64.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Flávio da Silva Freires

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO FLÁVIO DA SILVA FREIRES, Brasileiro, Solteiro, eletricis-
ta, RG 406564, CPF 742.111.102-68, pai Raimundo Nonato Freires, mãe Gi-
zeuda Neves da Silva, Nascido/Nascida 01/10/1983, natural de Senador Guio-
mard - AC, Rua Aparecida do Norte, 90, ou Trav, Castanheira, 05/06, Ramal do 
Macarrão,, Taquari, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801784-79.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Israel de Oliveira Fatel

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO ISRAEL DE OLIVEIRA FATEL, Brasileiro, Solteiro, pedrei-
ro, RG 32009623, pai Natanael Luiz Fatel, mãe Alaide de Oliveira Fatel, Nas-
cido/Nascida 03/03/1971, Ao lado da oficina do Zé Carioca, 82, Ap-01, Cidade 
Nova, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
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710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0004995-59.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Indiciado Alef Donnavan Coriolano Monteiro

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO ALEF DONNAVAN CORIOLANO MONTEIRO, Brasileiro, 
Solteiro, estudante, RG 11487666SSP/AC, CPF 775.370.412-53, mãe Liliane 
Coriolano Monteiro, Nascido/Nascida 24/09/1994, natural de Rio Branco - AC, 
Rua Cruzeiro do Sul e/ou Rua Alves de Azevedo, 11, 233, 99987-3790 (Mãe 
Liliane), Esperança, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0800489-75.2015.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Acusado Vagner Bezerra de Vasconcelos

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO VAGNER BEZERRA DE VASCONCELOS, Rua Nossa Se-
nhora da Conceição, 319, Quinze, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801994-33.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Edinaldo Alves de Souza

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO EDINALDO ALVES DE SOUZA, Brasileiro, RG 1107503-1, 
mãe Genir Alves de Souza, Nascido/Nascida 03/01/1990, natural de Rio Bran-
co - AC, Estrada de Boca do Acre, Km 52, Granja Carijó, localizada na Vila Piá, 
Vila Pia, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0802127-75.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Francisco de Assis da Silva Albuqurque

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALBUQURQUE, Bra-
sileiro, RG 447868, pai Domingos Ferreira Albuquerque, mãe Francisca das 
Chagas da Silva, Nascido/Nascida 12/05/1986, natural de Tarauacá - AC, Rua 
Benjamim Constant, 426, 99219-2738, Vitoria, CEP 69900-000, Rio Branco - 
AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801959-73.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Márcio Antonio Albuquerque de Melo

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO MÁRCIO ANTONIO ALBUQUERQUE DE MELO, Brasilei-
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ro, Solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG 10375465, pai Raimundo Correia de 
Melo, mãe Francisca Sampaio de Albuquerque, Nascido/Nascida 12/10/1980, 
Ramal da Judia, S/N, ao lado da Faculdade de Teologia, Areial, CEP 69900-
000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0802193-55.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Andrine Lisley de Azevedo Martins

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
[
ACUSADO ANDRINE LISLEY DE AZEVEDO MARTINS, Brasileiro, 
Solteira, pai Silvestre Casas Martins, mãe Audicleia de Azevedo Barros, Nas-
cido/Nascida 12/08/1992, natural de Rio Branco - AC, Rodovia AC-40, KM 08, 
4336, Chácara, Vila Acre, CEP 69909-788, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 13 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801926-83.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Pedro Angelo de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO PEDRO ANGELO DE LIMA, Brasileiro, carregador, RG 
0237647, pai João Correia Lima, mãe Maria do Carmo de Lima, Nascido/Nas-
cida 01/01/1976, natural de Xapuri - AC, Travessa 12 de Junho, 86, Santa Inês, 
CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 

documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 13 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0802234-22.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Altervir de Sousa Costa

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)

ACUSADO ALTERVIR DE SOUSA COSTA, Brasileiro, Convivente, 
pedreiro, RG 20482736, CPF 850.375.402-91, pai Valdmar de Sousa Costa, 
mãe maria das Graças de Sousa Costa, Nascido/Nascida 23/01/1985, natural 
de Feijó - AC, Estrada do Panorama, Panorama, CEP 69900-000, Rio Branco 
- AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)

SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 17 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801835-90.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Jorge Luiz Melo Silva

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
[
ACUSADO JORGE LUIZ MELO SILVA, Brasileiro, RG 1086506, pai 
Luis Pereira Silva, mãe Maria Paixão Melo dos Santos, Nascido/Nascida 
18/08/1991, natural de Rio Branco - AC, Rodovia AC-40, Km 08, Ramal Panta-
nal, 99941-6210, Polo Benfica, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, que se encontram à disposição no Cartório 
do Juízo.

ADVERTÊNCIA     Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, 
nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas 
consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos 
do disposto no art. 312.  (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)
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SEDE DO JUÍZO   Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum Cri-
minal  Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.br.

Rio Branco-AC, 12 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0006895-48.2015.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Indiciado Ricardo Costa Liberalino

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
 
ACUSADO RICARDO COSTA LIBERALINO, Brasileiro, Convivente, 
Vaqueiro, RG 10141324SSPAC, CPF 856.862.552-53, pai Zenelton Cosmo 
Liberalino, mãe Rosimeira Cabral Costa, Nascido/Nascida 20/06/1985, natural 
de Sena Madureira - AC, Não Soube Informar, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual 
pela internet.

ADVERTÊNCIA     Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das pro-
vas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO  Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 
Secretaria deste Juízo. 

SEDE DO JUÍZO     Cidade da Justiça – Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum 
Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento portal da Amazônia – CEP. 
69909-710, fone: 3211-3857, Rio Branco-ACRE. 

Rio Branco-AC, 10 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0013122-54.2015.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Indiciado Edinaldo de Araujo Lima, vulgo “Dino”

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
 
ACUSADO EDINALDO DE ARAUJO LIMA, VULGO “DINO”, Brasilei-
ro, Solteiro, ambulante, RG 237883, CPF 360.498.752-00, pai Jose de Souza 
Lima, mãe Francisca Maria de Araujo, Nascido/Nascida 24/09/1971, de cor 
Outro, natural de Cruzeiro do Sul - AC, Rua Sebastião Amancio, 403, João 
Paulo II, 9913-9424 e 9943-5400, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual 
pela internet.

ADVERTÊNCIA     Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das pro-
vas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO  Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 
Secretaria deste Juízo. 

SEDE DO JUÍZO  Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum 

Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.Br.

Rio Branco-AC, 11 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0801990-93.2017.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Autor do Fato Raimundo Nonato de Oliveira Magalhães

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
 
ACUSADO RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MAGALHÃES, Bra-
sileiro, Convivente, Aposentado, RG 229448, CPF 412.140.642-72, pai Fran-
cisco Ferreira Magalhães, mãe Maria Mendes de Oliveira, Nascido/Nascida 
24/03/1970, natural de Rio Branco - AC, Rua João Minas Coelho, 283, Monta-
nhês, CEP 69900-000, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual 
pela internet.

ADVERTÊNCIA     Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das pro-
vas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO  Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 
Secretaria deste Juízo. 

SEDE DO JUÍZO     Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum 
Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.Br.

Rio Branco-AC, 11 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 

Autos n.º  0803440-08.2016.8.01.0001 
Classe Ação Penal - Procedimento Ordinário
Acusado Juscelino Barros de Jesus

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(Prazo:  15 dias)
 
ACUSADO JUSCELINO BARROS DE JESUS, Brasileiro, Convivente, 
pedreiro, Rua Galáctea, 5.031, Novo Calafate, Rio Branco - AC

FINALIDADE Pelo presente edital, fica citado o acusado acima, que se 
acha em lugar incerto e não sabido, para ciência da ação penal e intimado para 
responder à acusação por escrito, por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do transcurso do prazo deste edital, tudo conforme denúncia, 
documentos e respectiva decisão, disponíveis mediante consulta processual 
pela internet.

ADVERTÊNCIA     Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem 
constituir advogado, o juiz poderá determinar a produção antecipada das pro-
vas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos 
termos do disposto no art. 312 (CPP, art. 366).

OBSERVAÇÃO  Em se tratando de processo eletrônico, a visualização das 
peças processuais poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Poder Judiciá-
rio na internet, no endereço www.tjac.jus.br, com uso de senha a ser obtida na 
Secretaria deste Juízo. 
SEDE DO JUÍZO     Cidade da Justiça - Avenida Paulo Lemos, 878, Fórum 
Criminal Des. Lourival Marques, Loteamento Portal da Amazônia - CEP 69909-
710, Fone: 3211-3857, Rio Branco-AC - E-mail: vpmrb@tjac.jus.Br.

Rio Branco-AC, 11 de abril de 2018.

Aderlany de Menezes Rezende
Diretora de Secretaria
 
Shirlei de Oliveira Hage Menezes
Juíza de Direito 
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