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a31d6c9b7891?: No caso, a parte autora não informa se os índices que utilize para a atualização do seu saldo são os mesmos determinados
pelo Conselho ou não, o que seria imperioso para o juízo definir a legitimidade ou não do Banco do Brasil. Acaso os índices aplicados pelo Banco
do Brasil tenham sido os mesmos determinados pelo Conselho, deverá a parte autora dizer se irá questionar a escolha dos índices determinados
pelo Conselho por não serem o que melhor corrigem a inflação e, neste caso, a União deverá compor o pólo passivo ou em que consiste o erro
de cálculo do Banco do Brasil. Caso o Banco do Brasil tenha aplicado índices diversos do determinado pelo Conselho, deverá a parte autora
apresentar a diferença entre um e outro para dizer qual o montante do dano material sofrido. Ou deverá indicar que outro ato ilícito cometeu o
Banco do Brasil. Portanto, emende-se a inicial para: a) apresentar os índices indicados pelo conselho, com as respectivas bases legais, fazendo
o cotejo com os índices que entende devidos, justificando assim a legitimidade do Banco do Brasil no feito; b) reapresente a inicial na íntegra,
adequando a fundamentação jurídica e o pedido ao arcabouço jurídico do PIS PASEP em face da União caso tenha interesse em discutir a
aplicação de outros índices de atualização diversos dos determinados pelo Conselho; e c) apresente planilha de cálculos detalhada explicitando
como chegou ao valor indenizatório solicitado na inicial. Ainda, o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 1.060/1950 não foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência para o deferimento do pedido de Justiça Gratuita. O artigo 5º,
inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência 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 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 suficientes 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 prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 99, §2º, do Código de
Processo Civil. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte autora deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento
do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de
sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos 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. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e
despesas processuais. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito
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Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REVEL: ISAC
DOUGLAS CARNEIRO CASTRO, I.D TRANSPORTES LTDA - ME A Excelentíssima Sra. Dra. Thaissa de Moura Guimarães, Juíza de Direito da
20a Vara Cível de Brasília-DF, no uso das atribuições que a lei lhe confere, torna público que, no(s) dia(s) e hora abaixo especificado(s) será(ao)
levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) descrito(s) no presente edital. O leilão realizar-se-á de forma eletrônica e será conduzido pelo leiloeiro oficial
FERNANDO CÉZAR TOBIAS DA SILVA, portador do CPF nº 410.917.951-34, devidamente matriculado na Junta Comercial do DF sob o nº 13,
através do portal www.dfleiloes.com.br, telefones (61) 3552-4667 e (61) 98147-0091 e e-mail contatodfleiloes@gmail.com. DATAS E HORÁRIOS
1o leilão: inicia-se no dia 09/03/2020, às 13:20h, aberto por mais 10 (dez) minutos para lances, por valor igual ou superior ao da avaliação. O
sistema estará disponível para recepção de lances com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o 1o leilão (art. 11, da
Resolução 236/2016 do CNJ). Não havendo lances no primeiro leilão, serguir-se-á, sem interrupção, o segundo leilão. 2o leilão: inicia-se no dia
12/03/2020, às 13:20h, aberto por no mínimo 10 minutos para lances, que não poderão ser inferiores a 50% do valor da avaliação. O site estará
disponível para recepção de lances a partir do encerramento da primeira hasta. Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo
final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance
efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da
Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços
deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real
das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 Veículo FIAT/DUCATO M BUS RONTAN, Ano/Modelo
2011/2012, Placa JIB 0491, Chassi: 93W245H34C2087486, RENAVAM 00416165060. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 69.395,00 (sessenta e nove mil
trezentos e noventa e cinco reais), conforme Laudo de Avaliação (Id 45915548). Data da Avaliação: 24/09/2019. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPVA)
e OUTRAS: Os débitos anteriores ao leilão de (IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório e Multas), sub-rogam-se sobre o valor da arrematação,
nos termos do art. 908, §1º do CPC. Em consulta realizada na data de 07/01/2020 no sítio do Detran/DF constatou-se a existência dos seguintes
débitos: Débitos de Licenciamento (R$ 75,39), Seguro Obrigatório (R$ 37,90), Infrações (R$ 263,72) IPVA 2020 (Vencimento em 17/02/2020 R
$ 548,43), Totalizando em R$ 925,35 (novecentos, vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos). DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL: R$
10.315,27 (dez mil, trezentos e quinze reais e vinte e sete centavos) em 18/03/2019 (Id 30478059) CONDIÇÕES DE VENDA: Os interessados
em ofertar lances deverão se cadastrar previamente no site do leiloeiro (www.dfleiloes.com.br), aceitar os termos e condições informados e
encaminhar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Endereço e se for pessoa jurídica CNPJ, Contrato Social, RG e CPF
do sócio-administrador (resolução 236/2016 CNJ, arts. 12 a 14). O bem a ser leiloado encontra-se em poder do executado, o qual foi designado
como depositário do bem. A venda será efetuada no estado de conservação em que se encontra o bem, sem garantia, constituindo ônus do
interessado verificar suas condições, não cabendo responsabilização do leiloeiro ou do Juízo por vícios ocultos ou não. São de responsabilidade
do arrematante os atos de transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse, bem como taxas e emolumentos do depósito
púbico, se houver. (Art. 901, caput, § 1o e § 2o e Art. 903 do CPC). Pagamento e recibo de arrematação: A arrematação far-se-á mediante
pagamento à vista do preço e da comissão pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV,
do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo desta 20a Vara Cível de Brasília-DF, que poderá ser emitida pelo leiloeiro. O
valor da comissão do leiloeiro poderá ser paga na forma indicada pelo Leiloeiro. Comissão do leiloeiro: A comissão devida ao leiloeiro será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 24 do Decreto 21.981/32 e art. 7 da Resolução 236/
CNJ). Não será devida a comissão ao leiloeiro na hipótese, de desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de anulação da
arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. Na hipótese de acordo ou remição após a alienação, o leiloeiro fará jus à comissão.
Dúvidas e esclarecimentos: contatar com o Leiloeiro pelos telefones (61) 3552-4667 ou (61) 98147-0091 ou pelo e-mail: fcezardf@gmail.com.
Ficam os interessados intimados com a publicação do presente edital, que será feita na plataforma de editais do TJDFT (www.tjdft.jus.br). nos
termos do art. 887, §1° do Código de Processo Civil e em site especializado do gestor do leilão e por todos os meios de comunicação por ele
escolhidos para maior divulgação da venda. Nos termos do art. 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caso o(s) executado(s) revel e
sem advogado nos autos, não seja encontrado para intimação, considera-se intimado por meio do presente edital. Eu, Andresa Ferreira Caldeira,
Diretora de Secretaria, conferi e assinei o presente edital por ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. Thaissa de Moura Guimarães. DATADO E
ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME CERTIFICADO DIGITAL DISCRIMINADO NO RODAPÉ DO PRESENTE.


