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Trata-se de Cumprimento de Sentença que diante da complexidade da matéria foi designada pericia contábil, nomeando-se o Perito
Judicial, Sr. ALEX LAQUIS RESENDE, Graduado em Ciências Contábeis, para atuar no feito
Seguiu-se o feito em longa discussão sobre a existência das ações, seus valores, desdobramentos, grupamento, juros e
atualizações, com diligências em órgãos públicos, a apresentação de laudo, laudo complementar e esclarecimento sobre
documentos.
O juízo da 5ª Vara Cível julgou-se suspeito para funcionar no feito, por motivo de foro íntimo.
A Autora requereu a Homologação do Laudo e o bloqueio de contas da Ré.
Vieram-me os autos conclusos.
Primeiramente, diante do caráter sigilosos das informações prestadas nos autos da Prestação de Contas e nos presentes autos,
determino  o SEGREDO DE JUSTIÇA, devendo ter acesso ao mesmo, somente as partes e seus respectivos advogados.
Considerando a decisão proferida nos Autos da Prestação de Contas e ainda o resultado dos laudos periciais, HOMOLOGO os
Laudos Periciais constantes dos autos, inclusive o Laudo Complementar de fls. 2309 para declarar que o valor da somatória dos lotes
do tipo de ações ITUB4,  quantificado em um lote de 51.939.753 ( cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e nove mil, setecentos
e cinquenta e três) ações corresponde ao valor líquido devido ao Autor de R$ 2.090.575.058,25 ( dois bilhões, noventa milhões,
quinhentos e setenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), sem prejuízo do cálculo da diferença dos dividendos
e juros, sobre o capital próprio,  a partir de 31/08/2017 até a data da nova liquidação pelo perito do juízo. Ratifico o percentual de
honorários de sucumbência já anteriormente determinado nos autos.
Determino o bloqueio SISBAJUD......, no valor de R$ 2.090.575.058,25 ( dois bilhões, noventa milhões, quinhentos e setenta e cinco
mil, cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos CNPJ do Réu.
Em caso de bloqueio infrutífero do valor acima, considerando o pedido subsidiário do Autor de bloqueio de ações, deverá este
informar o valor do saldo após o bloqueio, sendo ele frutífero ou não, para fins de continuidade da execução.
Belém, 18 de Setembro de 2020.

Rosana lúcia de canelas bastos
Juíza de Direito titular
1ª VCE da Capital
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